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COSMOERAFTA. ELEMENTARA 

„ LECȚIUN EA 1 

"COSMOGRAFIA. ELEMENTARIA - 
Definiţii geometrice necesare pentru înțelegerea cosmogra ni) ' 

Tot ce ocupi un a loc, un spaciii,. se numesce corp; FE 
el are: trei dimensiuni : lungime,” lăţime, îndltime Sai 
grosime. Când acel: corp. este forte rotund, adică, Ă 
când tote: punctele după suprafașia sa, suntii la ui | 

"egală distanţă de-un punct interior, numit cent u, , 
atunci se numesc6 sferă sau glob... . | 

Supr a-fagiă este limita (hotarul), unui € cor rp, ea: nu: 
are de cât dimensiuni, luigime şi lăţime. - 

Liniea este limitele supra-fagielor, ea nu are de 
cât uă, singură dimensiune, lungime. Linia, aseme- 
nea, este locul de atingere a două planuri” care se 
tae. Ea este cur bi şi dreptă; cât despre posiţiunea 
_sea - absolută; ea, pote: â verticală, -orisontală sai 

oblică, şi cât despre posiţiunea; sea relativă la uă altă, 
linie sait la unii planii, ea, pste f parălelă, sai perpăn 
ticulară. 

Linica ârăplăesteacea. a, cărei tote pinetele sunt 
în aceeaşi direcţie, este drumul cel, mal scurt de 
la un punct sait loc la, aul 
1) Pentru mai bună înţelegere a studenţilor esta 

â 'cunâsce partea, . 1 din Elemente de geometrie, 
“mai cele maț necesarii cosmografiel, 

inătepensabil 
alei se. arată nus
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„Liniea *: iCurdă este . acea. a cărel tâte. punctele | 
sunt în aceeași direcţie ; ea nu este nici drepta nici 
compusa de linii. drepte. 

Liniea verticulă este acea, care urmâsă direcţia, 
unui fir deaţă tras de ui, greutate; şi air nat în aer. 

Liniea orisontală este- acea care . urmesă, dieoția, 
orisontului seu a unei ape lină, + | | 

Liniea Oblică este âcea care se abate la 1 uă par te, 
de direcţia verticală, sai de dir ocţia orisontală. 

: Vă linie este paralelă câtre alta, când aceste două 
„Unii puse pe acelaşi plan, stati la uă egală di- 
stan şi orl cât sar prelingi, capetile Lori nu se 
vor întilni. * - 

| Uă linie este prepenticulazi câtre uă altă! linie, 
când cade pe acesta, într'un Chip a a nu se > abate niel 
"la drâpta, nici la stinga. 

| Unghii numim spaţiul nal mare sasi mal mic'60- . 
prins între două linii drepte | care se taie, — Daca 
două linii. drepte cad” una, - pe alta perpentiou- 
lar, se 'numesce unghii drept. — Daca din contra 

, unghiul este mal mic, adică mat strimt de cât cel 
| „drept, atunci! se numesce “unghii: ascuțit, iar daca, ! 
unghiu' este ina! inaxe de cât cel dr ept, se nuinesce 

- unghii optud. Punetul unde se întâlnesce cele două 
linii drepte, : s6 numesce vârful mighiului, iar rlinii- 
16 se numesc laturile. | i 

Cerc este ună supra- făciă plană; coprinsia intre uă 
linie curbă i şi ale cărei tâte punctele sunt 'ecuale 

depărtate de un punct din întru, numit centru. -



Circonferinţă este linia:curbiă,. ce mărginesce. cer- -. 
„eul, ea este cea mal regulată, din tâte curbele. .. 
Vă parte dre-care. din cireonferinţă si se numesce 

arcul circonferinţei. - Pia 

Linia, dr&pţă, care unesce, „cele 3) extr emita - 

ale arcului se. numesce cordă.. „e 

: Linia, dreptă care trece prin. centrul. cercului, Şi. 

se mărgineste la; circonferinţă, se numesce diametru, 

şi acest - diametru; împarte cercul şi circonferinţa, 

în două părţi ecuale,. numite Jumătate, de. Cerei iu 

mitate de circonțerință. . . 

"Orice linie dreptă care. pir6s istar 
centru la circonferinţă, se nu ego at ăi 
“Pe glob saiă. sferă, se tuscniă Araoaltey 
cercuri. | | ct aţa ca isi 

| Diametru, sferei se: -numesce “vinia reptă “care 

trece prin centrul sferei la cele două. estremităi 
"ale suprafecii s6le.....- ci SI 

Daca,. sfera, este, presupusă că ș se e invertesce în- 

prejurul. unul diametru, atunci acest; diametru se - 
mumesce: axul. sferei, şi cele două. extremităţi: ale 
acestul ș ax se numesc poli 'sferi.. EI 

Tot planul cars tae 'uă sferă, insâmnă, un Cerc .. | 
pe supra-fagia sea, ; daci, acel plan rece prin cen- 
trul sferei, cercul. ce îns6mnă, sâii deseriepe. supra- 
faciă,. se numesce, mare cerc. El împarte sfera în 
două părţi egale, numite. emisfere.: Daca, acel plan 
nu trece prin :centru,-se numesce mic;rerc: Daca, 

„mai multe plane traversest, sfera, - per pendicular 
y     
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„către ax, fară a trece” pr in: centru, cer Cuzile” “ce în- 
sâmnă pe sferă se numesc: cercuri paralele. 
Circonferinţa, cercului, fe mare, fie mică, s6: în- 

parte în 360 părţi egale, numite: grade; fie-care 
- grad în 60 părţi! &gale, numite: miiiiute' şi : fie-care 

: minută; î în 60 părţi egale, numite secunde. i 
“Gradele - se însemnă, cu: (); ninuteje cu-(); se- . : 

cuinde cu (”); ast-fel'300, 20”; 15, se” fătese;. 30 a 
grade, 30 minute, :15 secunde. : - - 

Se înţelege că pentru aceeaşi sferă, gradele: mi- 
„ nutele şi secundele unui: inare cere sunt mai mari | 
“de-cât gradele, minutele şi secundele unui mic cere. . 

Fie-care” 'unghiă are atâteagrade, “câte se nu- 
"“amâră în partea! cercului „coprins de laturile. ssle, 

când vârful unghiului estu în centrul cercului, Un- 
E ghiul! drept are „90%; unghiul de 15 este jumatate - 
 din'cel drept. î-:- , Ea 

Când sunteră în mijlocul + unei" 1 campii, unde ve=: 
derea "nostră, nu este poprită de nici-un obstacol, 

ni'sg! pară că vedem un cere în prejurul nostru, 
acel cerc'se: numesce Orizonul Vigual. Linia -per- 
pendicalară orizontului se! numesce verticală. | 

- Zenit se: numesce punctul: cercului: Giro se y află, 
vertical d'asupra capului nostru şi nardir punctul - 

- diametral : opus, Orizonul: rațional este un blan pa- . 
ralel 'către orizonul vigual: şi care'se: imagines a. 

trece prin centrul pămentului. - i 
Orbita unul cor p ceresc este; calea, ce face în aer E 

"1mpregiurul unui alt corp. ă ai
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„ Perielie este “puăctăl unde: O planetă. . s6i O €o- 

| metă, se aflii. mai, apr 6pe de sâre: afelie, este pune 

- tul.când se afiă mal departe:de'el.: i 

“ Periegee este punctul, când luna se  găsesce mai aprâ- 

pe de pământ şi apogee, € când este, mai departe. 

„ uaoqovea n 

DESPRE. UNIVERS IN GENERE. 

„- Cosmogrefia are de: ţintă a deseri raporturile pr | 

mântului cu părţile universului... ci La 

"Univers este adunarea, tutulor corpurilor ceresel | 

_ ce-esistă în spațiul. cerului fâră margini şi pe care 

le numim stele. Pământul care ni se pare fârte:mare . | 
- ma este de cât un corp prea mic din tote ale ce- _ 

rului. . - a E 

"Toto stelile se îraparte în două class: iu acele II 
- care se tivârteşe impregiurul sârelul, formând Sis- 

| tenul Solur, ele coprind. s6rele, planetele (între cari | 

este. Şi pământul), Sateliții şi Comeţii; . 2-lea stele 

ficse cari. se pare a păstra între ele acecraşi posiţie 
şi distanţă _ d a
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EoE „ RORIUREA II 

"PAMÂNTUL, FORMA. Lui | 

Ta apastăa Tita geografiers' să discă pimontul aste 
rotund, acesta se dovedesce. prin probe în aparin- | 
ţile terestre şi în fenomenele ceresct. Ast-fel, când 
cineva, se apropie de un munte, i se vede mat ân- 

tii vârful; pe urmă megi-locul şi apoi pâlele lui,. . 

: asemenea şi pentru un -turn înalt şi o corabie - 

care, cu cât se apropie o vedem. mai bine, dar ase- 

menea probe : nu sunt; tocat în destulățâre de ane 
convirige, căci vederea, nâstră este prea scurtă şi 

nu se întinde de cât prea pugin (ver Fig. n. 

dă ia i E „Fie. 1, Rotunditatea î pemientatut. 
  

    

  

„ Probele cele mai adevărate sunt: IBui Călitoriile 

caut! Sai făcut împregiurul lumei aii arătat că mer: 

end: cine-va; tot în acea, ditecţie, s'a întors iară, . 

la punctul de plecare; 2. lea parte din 6meni văd: Ye- 

sărirea s6relut mat cur Add de cât cei d la apus, 

adică, cet cari“siint; mai departe în drumul sârelui 
1 văd mai tâxdiii, când sârele răsare mal “antâit se 

„luminâsă părţile cele mai înalte, apoi cu cât se 
înalţă, luminâsă părţile de gios, ast-fel ântâiii se 

y 

Di
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vede sărfal munţilor şi : al bisericilor lumihate şi 

apoi poalele şi temeliile lor: când..apune se perde 

„lumina lor cu încetul, până nu.-se mai Juminâsă 

„nimic; 3-lea, Umbra, pe : care o face. pămentul pe. 

“Jană când este eclips (întun ecime). lunar care ase- 

_menea, se arată în formă de sferă... Când suntem în” 

luciul mării sai pe o câmpie întinsă, unde vederea 

nâstră nu se. Ampedică, de nici-un obstacol şi. vede- 

rea se mărginesce la orizonte, „acâstă margine nu 

"se produce de cât prin -xotundimea, pmântului, 

Mir multe asemenea esemple aii pr obat că pimân- 
tul are forma unei sfere, 

Mărimea pământulut este. de 40, 000 Kilomeţre 

imprejur şi de 19,733. Kilometire în diameţru. Fie- 

“care pol este tuatit aprpe cu 201 Kilometre , - 

saii cu. Le din, rada, pământului ; ; cu.tâte acestea. | 
- astă, turtire sii stirbire „precum şi munţii ID) cei mal 
înalţi al pamântului, nu pâte.popri nimic ca. st nu 

" dicem că el este rotund, . 
Tote ohjectele cari se: afiă pe supra-facia, pâmân- 

tului sunt ţinute de o putere care se numesce | 
„„ atracţiune cari le atrage fârş, intreruperecătre cen- 

tru globului şi al cărul efect este apăsarea săi gra- 
- vitatea, Acestă putere pote fi compar ată cu magne- 
tul care atrage ferul: ; Acest mistâr al naturei fa- 
ce ca: ohjectele' după Supr a-facia, pimentului și să. nu 
cadă în rotaţiunea sea; - 

1) Munţii pe: supra-fașia piunentului sunt ca un: fe de ni- sip pus p „un .0ă saii ca sbârciturile unei portocale;. .. .
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„ATMOSFERA PAMÂNTULUI.. 

|  Grămdirea aexulur cară înpresâră” pămeni 

se nuimesce Atmosferă. Ea; este' compusă de diferite” 

- emanaţiuni, precum : "de abiirir pământului, afu- : 

Ş mului şia apelor, ete. "Tâte erianaţiunile sii isv6-. 
rele cani compun. aerul, daca şe combină produc 

Bi dramă, plâiă. şi ncuă. Străbaterea luminer prin “At- 

mosferi,. ne arată albăstriimea' cerului, a crepusculei, 

a aurorei şi a curcubeului. Pri in puter ea, atracţiunei 

globulur (după cum 'S'a dis'mai sus), aerul este mai 

des sai mai gro3 apr pe de suprafășia, pământului” Şi 

cu cât se depărtesă, în sus, cu atât este mai sub- 
E țire sail. mal, Tar. Aer ul are mar multe strate şi cea 

mai “depiiriată, este la: ua distanţă de noi cu 16 - 
lege. şi jumătate. Dinzolo de. acestă distanţă es- 
te. aceia, ce. “numim gol; ; sâă cu. o. numire. vulgară 

vântul turbat, ;Senânul, este; atmosfera cea. curată 
- de nori. a 

“ TIBOŢIUNBĂ m 

MIŞCAREA DIURNA” 
“Ta fie-dare di sârele ; lana, şi stelele se înalţ : 

“pe orizont despre orient. (răsărit) şi se face nevtgute: ă 
către occident (apus), după. ce ai descris în cer a 
un drum circular. *- , 
- Penă în secolul. a XV, sa ereşui că tot usi
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versul se invertesce tmpreginrul globulut nostir u, 

care este „forte ;mic,.pe când s6rele singur este de. 

1,328,000. mar-mare de cât pământul ș şi în depăr= - - 

. tare medie de dânsul cu.150,000,000 Kilometre şi 
stelele. sunt ca. o sută de mii de ori" mai departe 

- de pământ de cât: srele, . Dani DR 

” Din acest; secol 1). sciinţa: se. făcu! positivă, că 

pământul şi.. cele-alte” stele se învertese împreju= . 

"rul sârelui. Pământul învertindu-se, presintă trep+ 

tat pe fie-care di din feciele sâle sârelui, adică, când 

un emisfer se află în lumină, cel alt: în umbră, ast- | 

fel cel luminat are di, iar cel în umbră n6pte. Spec- 
tatorul aşedat cu facia; spre medăâ-n6pte ya vedea i 
că sorele reşare despre drepta, şea (pe oridon) şi 

“când va fi asupra, capului . săi: pământul, for 
“mâagă, un cart din rotația sea, diinică, Şi când 
va fi la apus, adică, la, stânga se, “face iunnătate 3 
din rotația, lut, după, acesta, s6rele se ascunde ca 

E pămentul să. facă cea altă jumatate din zotaţia 

  

„ PTOLOMEU- ŞI COPERNIC 

1) Cea a ântâiti demostraţie că tot ăniversal se învertesce 
în prejarul pământului. şi care -se credu până în secolul al - 
XV, s "a numit sistemul Dă Ptolomeii. Claud Ptolomeii, astro- 
Dom grec, care trăia în Alexandria (Egipt), pelaal II-lea se- | 

"col al erei nâstre, stabili acest sistem prin care se făcea ca 
punct stabil pământul, iar “tot universul cu s6rete, luna şi-. 

- stelele se învârtese i în împrejurul lui, în curs de 24 ore, 
| „Cea de a doua demonstraţie că că tot universul cu pământul 
se învertesce i în n pregiuru s6relui şi după care s6 ia tâtă ]u-



sea. Asemenea urmâgă şi cele alte stele -a se:în- 
verti. în loc împrejurl. lor, “de. şi 1 ni se pare, că nu: 

i: miscă fiind forte departe. :-.: - .: i, 

Cu tâte că 'pimâritul face rotaţiunea sea, diurnă 
_ sopregitirul săii în loc, în curs de:24 ore, pâreu= | 

rând 10 mit lege: saii 418 Kilometre „pe oră, dar 

acestă: mişcare pentru că se :face fâră sguduire şi . 

- tâte obiectele ce se află pe 'piumânt, se iînvârtesc cu 

„N
 

', 

dânsul; ast;-fel că not: le. vedem: tot în acea  posiţie 

relativă. a i ai a . 

Diterite linii: și cercuri ale sferei... ARE 

“4 mi, meridiant, par alelă, ecuator mi 
7 4 

Dap: cum s'a dis la. definițiile preliminarii, linia 
imaginari pe, care-pămânţul. esecuții mişcarea sea 

de. rotaţiune; este 'axul pământului, cele dou& es- 
tremităţi ale axului, sunt polit, unul se numesce 

„pol boreal sei arctic,.s6ii. mai simplu nord ; cel alt.se.-: 
numesce, “pol austral -saii antaretic, s6iă mat simplu . 

sud, care este. opus: celui Doreal:. 

. Meridianile sunt jumătăţi do cerouri cari se în- 5 

sâmnă, de la un: „pol: la altul, și se. numesc! ast- fel: 

mea, - astă-Qi.. se. numesce - “sistemul ui Copernic, Copernie- 
născut. :în: 'oraşul: 'Tornu - din... Prusia şi care muri. în anul | 

- 1543, făcu acel instrument care pârtă numele știi, puind s6-. 
rele de punct stabil, iar tăte planetele î împreună « cu pământul 

că se învârtese împrejurul lui, în diferite timpuri, dupăcun 
se va. vedea la .mişcarea anuală a pământului, la sistemul - 
solar şi la planeţi. -- ae a
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căci” este, mâţia- di în tâte; locurile pe ande. trece i 

un meridian, când s6rele se afli, Ia Zenit pe unul 

din punctele S6le, tii i 
- Paralele sai cercuri - “paralele. sunt; “acele cercuri 

cari sg insâmnă, perpendicular câtre meridiani , si. | 

paralele între ele, având centru lor către axul pă= 
mântului; dintre aceste, ecuatorul. este,cel mal. mas 

re paralel, împărțind pământul în: două, emisfere; 

numindu-se: unul misfer Septentrional sai Joredl 

sâu d6 la Nord, şi cel alt, emisfer Meridional sei 

austral. stii de la, Sud. : | : ii 

'Tote meridianele şi paralele sunt ca şi. cele-aiie 

cercuri împărţite în. 360 grade... - m 
„“Zongitudine şi Latitudine. - Eee Sa 
„Longitudine numim. distanţa de. da un meri- - 

diân 14 altul şi latitudine - distanţa, de la o pa= 
ralelă la equator,. mesurându-se acestă, „distanță 

„eu grade. | i e . 

Pe globul artificiale s şi pe char te șe pune la, fie- 
Su care peraleli, un nuntr, însemnând. 'de câte grade 

„este în depărtare de &cuator Şi la fie-care meri- 
„ dian un nuinăr însemnaţ de câte grade este în de- 
părtare de meridian ces ai ales pentru celi âmtâiiă. 

Meridianul cel mal insemna, este cel :care trece 
prin Paris, după care se ia, tote popârele cariait a- 

| adoptatii sistemul metric; Anglesil ai pe cel care 
trece prin Grenvis (lengă, Londra); Germanii ai pe 
cel din insula. Fero (una, din insulile canare ale A- 
fricei în oceanul Atlanţic).
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„- “Prin megiu- longitudine. şi Jatitudiner 'se pâte 
determina întrun. chip precis posiţia, tutulor. locu- 

. rilor. dupe fașia pimontulul Astfel, capitala Ro 

ae ti a e da mâniei este. 'aprâpe. 4 
Îi atituaine, ongi U ine, 

De pt 440.de latitudine nordică * 
şi la 440. de: longitudine   

DEE orientală ;. adică. că. ea 

XS este aprâpă pe pazalela - 
f CI SA care. trece la, 440 de la A a UE Ne 
(i miaaaai i nordul -ecuatorelut, şi. de 
EU A miel N) locul -unde acesţă pară- . 
d eee] leli tae: mer edianul care 
Sar 755 este -la_:440 spre orient 
Sz de. meridianul Parisului, 

Vei Fig. 2 2 şi 5). 

  
  
  

    

  

    
  

ARE 

“LBOȚIUNRA vo î 

 POSIŢIA. GLOBULUI SAU A SFERE: 

“ Piind-că, axul globului este: iuclinat;; 'stelele p pen-. -- 
: tru „popolit: situaţi. pe diferite părţi ale globului, 

„se par că nu'urm6ză aceeaşi direcţie în mersul lor - 
aparent, aceia ce a, făcut ca, să se dică că sfera este 
dr &ptă, oblică sai paralelă; relativă orizontului: 

| - Sfera este dr dptă când” polii sunt pe orizont şi po: . 

polii cazi locuiesc la ecuator £ ai acestă posiţie a sfe-- ă



rel, care pot vedea sorele trecând pe a 'asupra ca-. N 

“pului lor: de două ori pe an; tote: părţile. cer ului să 

“sunt vădute pentr u ei și triesă la un ecuinos. per- 

„petual. - , : ID ARE 
“ Sferaestoollicăcânăunul din: polit să sunţ: da asu- 

pra oiisontului, pe când cel-l- alt este. plecat de - 

_ desupt. Popoliieari locuesc între ecuator şi cercurile 

“polare. aiă acestă, posiţie a sferel, şi în toti cursul „i 

anului ati dile ne ecuale cu nopţile, afarti de. cele 

două dile ale ecuinoxurilor. . a 

- Sfera este paralelă când este “pusă, ast- făl, ca 

_ ecuatorul:- să --fi4 paralel eu orisontul, şi popolii> , 

„Cani, lociese polii aii acâstă posiţie a sferei. După 
cum jumătate din ecliptică este d'asupra, . Orison- 

„tului, şi cea, alta jumătate . de. desupt, aceşti po- | 
poli: nrm6ză: să, aibă în cursul. antilut o dide 6 
luni - şi după aceea vă  npte de 6 Tant. + 

sv. g... 

” ps 

Ip 

. f 
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LROȚIUNEA VL, 

MISCAREA ANUALA, AN O-FIMPURI. 

Mişcarea, ș6u rotaţiunea pământului împreju= - 

rul sdrelui se face în : curs. de 365, dile, 5 ore,.49 
miriute, parenrând. en fo. îuțălă pe fiezcare-di 368 - 
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mil de miliarde Şi“în . 
fie-care oră 15 milmi- 
liade. Pământul în ai 
câstă,. revoluţiune a- 
nuali descrie unfel de 
curbă numită eclipsă | 
care este orbită pă= 
mântului şi ia numele -. 
de ccliptică, pentru că, - 
eclipsurile. (întuneci- 
mile) nu se pot face de 
cât când sârele, luna | 
şi pământul se află în 
aceeaşi linie a acelui 
plan. Pămentul nu se 
află tot-d'a-una egal   în. aceeaşi A depturtare e. 
de s6re; cea mai mare 
distanţă de depărtare . 
a“ pământului de sâre -   se numesce afelie, iar. 

„cea mai mică, se numesce perielie (vedi fig. 3.) 

Mişcarea acesta, anuală a „pământului produce 

, “schimbi 

află per pendic 
o 

ari de timpuri, "căci axul pămentului nu seg. 

ular pe edliptică, din: care resultă, că,



. A 

“pămen tul mtaţișăgă al alternativ (unul după altul) cele | 

două poluri câtre sore la două; mari epoce ale anu- - 

lui, cari se. numese Solsticiiă şi alte. două epoce nu= 

mite equinozuri, când nu presintă pe nici unul din - 

“polurile sâle. Ast- fel la, 21. Marti pământul neîn- . 

- torcând. către s6re nici . „unul din capetele axului -- 

săi, luminegă o jumătate ; din cercul paralel, pe . 

"când cea, altă jumstate-' se, află. în. întuneric, din i 
„care resultă că, dilele sunt egale cu.nâptea.. pre= 
” tutindeni, numindu:se. acâsta,: eqiinozul de-primă= 
„vară, Pământul înâintând în ecliptică,. polul ds.la. 
„horă se află luminat în; 'curs-.de şese luni până la. 
equinoxul de tâmni, înțingându- se „acestă lumină, * <z 

„din ce în ce mai mult până; la :22 Ami, pe când, e 
polul de la sud : se află, în întuneric. RECE 

| După 3 luni, adică „pe. la, 22 Taniii, sârelă,. nu 
-numai că lumineză polul nord, dar Şi tâte laturile. 
pent -la 23 !/, grade de distanţă, pe “când. polul. . 

tă 3 

N 

-sud este în continui, nspte;, precum: şi Ipeurile, îm= - 
” prejurul săi până “la 13 1/2 grade de distanţă. In: 
-_emisferul boreal, sorele -revazrsă radele sale : “mai:. 
“mult de jumătate. de fie-( -care paralel ; ţilele sunt 
„mal lungi de cât n6ptea, şi vice-versa, se' întâmplă. 

= pentru emisferul austral, pe când la ecuator gilele - a 
3 Pa 

“pentr emisferul boreal şi iama , pentru eisterul., 
dustral, acestă, epocă se. numesce Solstiţiii, de vară.-, , 

După trei luni, adică: :pe la. 23 Septetahbre, pă, 
„mâtul vemându! ŞI revoluţiunea: sa, nu arată „pe *



ae Să ta 

nici unul din poli săi ntoniplandu- se ca, la 21 i Mar: 
biti când : acum se numesce equinozul de tâană.. | 

: Polul nord încetâdă d'a mai fi luminăt, şi stă în 

întuneric” în curs de 6 luni, până la eguinoxul de 

primăvară pe când polul sud se bucură de lumină, 

avenă neconteniţ : “diua 6 lun. 
::- După trei luni la 22 Decembre,- pământul arată, 

votul sud s6relut şi. polul nord este cu totul în: în-. 

- tunerie. până la '23 1/, g grăde de distanţă, Posiţia 
în "care. se găsesce “pământul: acum este întocmai - 

"Gu cea din 22 lunii; înfățişâmd. acele. fenomene 

dar întiun sens. opus; Acum: este timpul i în care” 

giae sunt cele mai lungi pentr u einisfer ul. austrak 

şi cele mar scurte pentru emisferul boreal, în acâsta 

“ domnâsee'iarna, şi pentru cel-l:alt vaza. “Acum este” 

„sole « ernă. *- Sa | 
: Anul se împarte! în patru tăapurt. siumite Ano= 

„timpuri, Carl. t6te încep în unele din « cele £ posiţir 
“însemnate ale pământului. i Se 

“ Timipurile: n'a de 'uă: potrivă mditime.” 

“Primă “vara ine apr6pe 92 gile 20. ore. 50 aa 

“Vara i EN - 93 14. *8 Să 

Tomna 3 ia so 17 "ag So 

Iarna sia : me 89.1: 18 ma 

” Acestă, * 'diferinţ “e de: mărire a tiniptilor, Vine - 

din causă că partea alipset: pe care pământul alr- | 

„gă de: la: "primăvară pân la +6innă este mai mare - 

de cat acea. ce. alergi, de. la Paniioxnl de t6mnă



aan, , » 

tul în oubita să se fate zaal repede ie iărna, de cat a 

vara, pentr că atunci ! se află mai apr6pe de s6re, a 

Deşi vara pământul se află în cea mal mare de- 
părtare de 'sâr6 de cât în cele-l-alie timpuri, înşă 

radele sârelui cagând perpenticulat” asupra pâmâri- - 

„tului, temper atura: este. mai caldă. Iarna de şi pă- | 

mântul se află mai api 6pe "de s6r e însă xadele : lui 

cajenă oblice, teniperatura” este. aspră (Vedi fe îg. Da 

“Fig, 4-/Zodiae; Tiaparile anului. Ar 
  

     
da rata 

4% 
e a 
Sp       

    

    

| „ VEOȚIUN NEA vi 

„ PRBGIIONEA “EOUINOXURILOR, : 
atu, i. | Penomenul « “care cansăsă precisitunea ial E 

| xilor este- intârdierea, de 20 minute şi 25 secunde 
ce încercă pimontul în mişcarea s sea, anuală, pentru 

N



ci aa 

ca să fie în conjuneţie, adicii peaceeaşi linie drepti, 
cu s6rele şi. aceeaşi stea ca în equinoxul anului 
„precedent.  Equinoxuri]e ce se fac prin întorcerea, | 
sorelui. la aceeaşi stea, întâr cere care com pune: 
anul sideral, „precedă ast-fel.. în fie-care an 2 0 mi-. 
nute.. Şi 25 secunde întârcerea, pământului lă acel . 

| punct comun-de plecăre, şi acâstă întârcere a. pă= 
“mântulul: se numesce an: "tropical. Acestă diferinţă 
între întorcer ea: s6relui şi aceea a pământului la 
acel punct se n umeşcă precisiunea eainozterilor 

Si TCRIUNEA vu * 

| CERCURI RELATIVE. MIȘCAREI ANUALE 

, - zone, antipodi. 

In “mişcarea, ce -face pâmânbul - pa. care: nu 0 
_ simţim, ni se pare. că sorele descrie un. cere înpre- 
„jurul nostru, "Acest drum imaginat se află, însem- 
nat pe globurile. terestre, linia, „care 1 arată. se n nu- 
-mesce ecliptică: „ie . EI . 

Acâsta este un. mare cere  ineliaat de: 23 1 gra- 

_de către. ecuator şi se întinde până la două cercuri - 
paralele puse la 23 1/, grade de la, ecuator, care 
se: numesc tropice. La 28 1!/,:grade de la, fie-care . 

pol, se afli: cele două. cercuri. polare, câri însemnă 
latitudinea până la, care se întinde dilele şi nopţile | 

mal rieintrerupte ale polurilor în timpul solstiţite= 

rilor. N N



o. 

ACTE 
noa ta ama — 

--““Zoue,' Diferitele temperaturi ce 'se observă, pe 

pâmenţ se numesce. Zone, ast-fel bropicile şi cer- 
„curile polare împart pământul în cinci Zonie,; Zona 

torridă săi, ferhinte care se: afli între cele două . 
tropice; . ea,.coprinde ţările cele mal: cildurâse ale -. 

„globului, - Cele dou& Zone temperate, s6ă nict frigu-. . * 
„sp. 65e miel: căldurâse, cari 86. 
„Fig. 8.—Zone, Cercuri. întind între ceie două. cer- 

——— — curi tropice si între cele doua 
LES cercuri polare ; locuitorii. a- - 

7 pază SA | cestor Zone nu ai nici uă, 
ca ii fA] dată sorele la Zenitul lor. _ 

urazazit. 3] Cele-dout Zone glaciale- sai 
4 friguvose, caxise întind între 
7) cercul polar şi. pol. In acestă, 

Zona, frigul este tot-d'a-una 
neintrerupt din causa ghe- 

    

   

  
  

  
      
iai ilor (Vedi îg. 5) 

„i ANtipodi.: Populir „cari se află „pe merediane “sait pe” paralele” opuse,-se numesc Antipodi, adică, - 
dacă, unil sunt la, 20 grade de latitudine Nord, 

„„ CX alți sunt la 20 grade de latitudini Sud; şi 
"dacă unii sunt; în emisferul oriental, cei alţi sunt . 

în emisferul occidental. Ast-fel sunt locuitorii Chi- „Del câtre cel din Paraguai. La 25 grade mai spre „răsărit din- insula, Nuoă Zelandă în Oceania sunt „ antipodii Bucureşcilor.: a 
ia Antipogit aii polurile lor egal depărtaţi: unul de „altul, şi- sunt pe acelaşi. grad de latitudine, unul - - 1 Noră şi celalt Ja Sud; asemenea. sunt, egali de- :



22 man a. 

părtaţi de oqnator, şi ori-cum:ar. f, unii în. emis- 
ferul meridional şi alţii : în emisferul Septentrional, 
anii în omisferul oriental Şi altii în emisterul oc- ă 

“:cidentăl, ; tai - : Sa 

- Când” este “mâgăr-di sati i opt ore de dim ineţă la 
unii, la, ce-alţi este medă-nâpte sâi: opt ore sâra, . 
pentru că ai meridianele opuse, Pe când este vară - 
la unii, la cei alţi este iarnă, pentru că latitudinea. | 

"lor este. opusă-, -Pe când este gina, cea mai lungă | 
pe 

   

 



23. 

„ VBOŢIUNEA n: 
L că Pc Ne A 

CUMELE, ZODIACU, MARIMEA Der 

| „ŞI, A NOPEI.., 

Climele. întinderea. unet a coprinsii între - 
două. paralele: şi ai cărei locuitori: a'dilele mat 
lungi sei mal cârte de cât a vecinilor. lor, se nu- 
mesce climă, 2: e 
“Tâtă surfaţa, pentu] so tmparie, în şese- dei , 

„... lime, după cum nrmâdi: de la equator. la, fie-care 
„... Cere polar se: socotesc” dou&-deci “şi patru, cari. di- . . 

feră între dânsele” prin o jumătate de oră „din di; 
„de la, cele-două cercuri polare până la poli. s6 S0co- - 
ese, şese clime 'câri diferă, între - „densele Brin dile 

 „de.o-climă, întrâgă. aa 
Intinderea, rel coprinsă,, fn foc care clima, ds o. 

_ jumttate oră: este cu atât -mai mică,: cu câtă'a- 
„- câstă climă, se depăârtăși de. equator şi întinderea 
„țăret de clime_de o lună este cu! atâtii mai mare, 
cu cât, acestă, climă; se “dopărtsă, de cercurile po- 

“lare Şi se a apropie de poli... ia E 
„ Zodiacu se numeste uă ionă 'cerâsciu prin al 
"cărui megiii-loe trece ecliptica, şi'servă a clasa, ste-. | 
“Mele “în modul cu „care se determină tâte punctele; - 
după -facia globului, Tte cercurile făcute pe Pe . 

„ment: sunt imaginate” şi pe. cer (Vei Fig.. d 
„ Semnele Zodiacale Sunt; 12, Sârele i în Tevoluji- -



aa... San a aa sasa 

unea sea aparentă trece în drumul sui câte trei | 
Zodii in fie care timp anual. DR 
Timpul şi luna la : ÎN Zodiile Da 

care ercorespină 7odile | 2 a _ SR 

Dai Marti “Berbecele 7 | 
N Primivâră April. s. Taurul Q 
a Maii -.: . :-Gemenilw 

Haze “Tuniu - „: **:Oaincorul Sai racul i 
. Vera îi „sIulii i Leul | a NR 
De august. ; Vergina (fecidra) m 
Si - “ (Sogterabre - “Cumpăna, « a 

i Tonina,.- “40ctombră...: ':. Scorpia m 
a “tNoembre' - . :: Săgetorul- & 

i «pre - Capricornail 5 
Jarna ! “jlanuariă «0 "Versătorul a 

“APebruariii „1 Peştii e a Sai . iasa 
| Cam j “pe o la 21 ale: “fe- Căii: uni se: socoteştă în= 
ceperea seu dominaţiunea, fie-cărit. Zodii 
Mărimea dileă şi-a Nopţii către: cercurile ș pu- 

lare, cea'mai măre di este de: 24 ore şi de aci îna-.. 
întând spre “poli, „bine de la una a gi pină | la 6 luni. 

mate îi 

ip “LROŢIUNEA x 
- SISTEMUL PLANETAR Pa 

Cred Fig. 6)... 

"Sorele; Planetele: a 

Sa. riumesce “sistem, planetar - totalul corpurilor. în 
cetesci” cazi: se'  niştă n  Spaciii, avend s6rele drept ”



EEE EA . 
. - man sana sasa as. 

centru pentru mişcarea, lor, Cor purile . principale 
„cari: compune. acest total sunt: _s6rele,. plânelele cu. 

satelițiă lor şi comeţii, | 

„is, e. Sisteniul planetar; „Copernic, Repier, Newtoa, Hersetel, 
ş Laplace, Leverrier. . : 

7732090 ; pie Ps 

IES SRR N 
i; Și ppt” Ala E i 

(i 

N     

      

S6rele care ocupă centru sistemului solar: este - 
„o stea. care lucesec de propria sea lumină, el este 

din ţâte corpurile ceresei cel mat .aprâpe' de pâ=" 
mânt 1); Şi împrejurul cărui se. invârtese tâte cor- 

„ purile aeriane,: dă la, care primesce lumină şi că 
- dură, Mărime, sorelui este de .1,400,000 mat mare . . 

- de. câ, a pământului, şi. distanţa sea de dânsul de: 
1% Afarii de două mici Ii Mercure Es “Venere, - 

+ 
Ei



38 milione: -leghe. Botaţiuzea, sea . "106 se face în. 
25 dle și 12. ore; :“. 

- Lumina sorelui sosesco. 
- * :pe pământin $ 183” cuo | 

7 repediciune de77, 000 ]e- 
ighe' pe secundă. (Fie. 7 
: vepresintă, sâiele. vedut, cu. 
"telescopul, -iât: Fig. 8'pre- 
“șintă petile din S6re) 

. „Fig. 8: “Patele: <drâlui: a 

a „Fig? „—Sârele.. n 
  

         
  

  
“Planetei; sunt aste (stele): opace care ni sea-' 

rată; lucitâre pentru că reflectă, lumina Sorelui. Ele 
ait:dou& mişcăui: “una de rotaţiune împrejurul lor 
însuşi, Şi alta de revoluţiune: împrejurul s6relui; a 
mândouă aceste doriă mişcări se faci despre apus 
spre răsărit. „e - 

Cer vechi nu cnnoscea, de cati 7 planete; “însă 
a astăt- dt sciința ama “descoperiti. încă 114. Acele A 

cari Âgurâză în tabloul de mai Ja vale, sunt aran=: 
-jate: după - Ordinea. revoluţiiinei lor concentrice 
împrejurul: Sârelui; între tote atestă plarieto'cele 

„ mai.însemnate: sunta. Mercurie este forte: aprope de_- 
E Sâre, din, care causă nu nu.se prea: pote vedea, Ve. 

- ner ed este mal departe, de Sore Şi. opuţem vedea bi- . 
ne dimineța când se numesce luceafti: Şi ș6ra, "Pesper. 

“Aceste aniendouă îti posiţia lor între Sere şi Pă- .. 
mânt și inat âprope de Sâră de cât de” piiment, Tote' 
cele-alte “planete 'sunt;: între Păniânt şi stelele fixe, 
precum : „Alarte, care se: vede: torte. vine nâptea şi.
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şi Neptun. - : 

97 
iti Si 

Jucesce- de uâ lumină roşiătică,. după. care este Vesta, 
Juna, Ceres, Pallas, Joue: sai d Jupitor, “Sabu, Uran. 

pă „î 

Din tote aceste planete, Mercurie, Venera, Mar 

te, Joue şi Saturn se pot vedea cu ochii, tote cele” 
alte, nu se-pot vedea de câţi cu ajutorul ielescopu- 
lui. Dintre tote planetele, Neptun se socotesce cel - 

mat. departe de. Sâre şi -precum: Pământul 'şi face - 
revoluţia sea impregiurul S6relul î în „365 gile, el 6 0 
face în 166 de ani. - A 

Pământul având un satelit, care este Luna; 3 ue. 
axe patru, Saturn şi. Uran câte opt fie-care şi-Nep- 
tun :2:luni. Afară, de cele opt luni, Săturn maiare 
împregiurul săi doă inele lumin6se concentrice şi 
cari se.par a nu atinge planeta, i 

Fig. 9. “Mirimea comparativă a planeţilor. -. 
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Da NE SR „LROTIUNEA XI _ 
LUNĂ. (vegi fig. 10). iu 

Lana este un corp sferio de. 49 de ori, mai mic 

de cât: “Pământul, făcând revoluţia sea, de. orbită. 

 toopregiurul Pâmintului: în 27 dile şi 8 ore,- care se 

- xumesce uă, lună periodică si tot atât timp intr ebu- 

- inţâză a'ŞI face rotația împregiurul sei'în loc, În 

“preuni,. cu. Pământul, căruia: îi este „satelit, - | 
învârtesce împregiurul “S6relui, fâră ca să arate 

Pâmintului de-cât tot; acea pârte a feșiel sale. ”) - 

Be 10. Aspectul unei, vădut cu telescopul. | 

  

g a obseryat pe dania văi şi unii, (vodt âg. i 
însă se. crede că este lipsită de atmosferă,. Fiind-că 

dânsa, „aste luminat; de S6re, nui putem” “vedea de, 
cât părţile laminate,. pentru. care în, „revoluţia, sea, 
o vedem sub. diferite formesaii faze. Cana. Luna se 

afiă între. Sâre şi Pământ. nu.0 “putem. vedea, din, 
| causă că misterul se. întârce câtre Pământ, care; 

2) pivărtirear Lines împregiural: Părieatalui: se ascisă cui un. ori 
" pil care se învârtezce împregiurul unui „axbore,. avenâuil necontenit 
în ochit săi. DI OR PE: pm 

 



ana a AAA ati 
Da e 

| este e cu a totul în unibră; “atunci este în fasa aceea ! 

: care o se numesce lină: nouă, sai: conjundție. i 

Ti Tis. ja: “Mite vegui cu telescopul î în lună, : 
  

  

  

  
  

Lana înaintând, în orbită, aată. “treptat partea, 

sea, “laminată “af. ântâii ca, o seceră având vâr- -. 

furile.. înt6rse către răsărit, „dupe. S. gile se arată 

- sub forma unui semicerc, „când 's6 numesce Primo- 
- 

- cuart... e . 

Dăţe 15 dile . Lina tmaplinină uinătate din a Te= 

voluţia sea, intârco câtre Pământ toti 4 partea sea | 
"- luminată, arătându-se rotundă, şi atunci nu= 

- mesce lună plină. Dupe. acesta; cu cât Luna, se îna- 

imteză în cursul săi; partea, luminată se micşoreză 
"din ce în ce, şi a 22-a, dir nu. se vede” de cât jumă= 

tate, numindu:se ultinăul cuart care mai tardit se - 

arată "ca: -0 seceră.! cu! vorfirile către apus, şi 1n. 

urmă dupe 29 dile se par d6 vederea el, când i iar se | 
pune 'în'dreptul S6relui şi Pământ; - -: za d 

"Luna alergând pe orbita sea, de la, apus spre m- 
săzit, se „pâre că întârdie pe fie care di cu 5l! către * 

S6re; în timpul lune! noul, ea trece pe “meridian” 
la megiă-gi tot în acel timp ca şi Sorele; in primo- 

-euârt, ea nu -sosesce'ps" dânsul; de cât la: 6 ore 

sera, la luni, plină î în medii-nopţe! şi ultimul cuart



a = 

| a 6 dre 8 diminâţa. Ast- fel ca în timpul: acestor Ă 

patru, fase, se socoteşce 28 gile şi jumătate dupe _ 

Lună pe când dupe. Şore.. este” 29 dile şi jumătate, - 

care se numesce lună sinodică. ( (vedi fig. 15) 
- Fig. 12. Sistemul Lunar. 7 i 
  

  

  

  
  

LECŢIUNEA, Su» i at 
„ ECLIPSURI, COMEŢI, STELE FIXE. 

-. Bclipsuri. Când un corp ceresc se face total sai 
|  poxtial nevedut veder el nâstie prin interposiţia al- 

tui corp, atunci se, numesce' clips, (intunecime). , 
„Eclips de S6re se tâmplă “tota! a-una, când Lună, 

1 trece între acest; corp Si Pâmient, şi ast-fel ar fi un 
eclips de Sâre pe fie-care luni, când este lună, nouă, 
şi. eclips. de Luni, când: este ună, plină; cu tâte - 
acestea eclipsurile : se “facă prea. Tar, pentru că. or= 
bita, Lune nu se coprinde, în acelaşi plan e cu, al - 
Pământului. | „N



= 

a ÎN PI 
y - sr onanaan aaa apasa 

“Când se fac edlipsurt 1 nu se întunecă, tota, surfa- 
__cia Pământului, ci numat partea. cea luniinaii şi 
„se vede numai în câte-v va “locuri. (vedi be. 18). 

' 

Fig 18. Folie. e 

( cr 
  

     2 
e 

  

     
  

"Comeţii. Plameţii « cari deseriit ellupse forte pre- 
“Iungite având. de centru Sorele, se numesc comeţă. 
Ei se mişcă în tâte direcţiile : către est, vest, nord. 
şi sud'şi mai adesea sunt însoţiţi de ui c6dă, care. 
obicinuit este întârsă, către” partea. opusă Sorelui. 
Cu cât. cometul. este: “mai aprope. de S6re,: ci.atât 

| coda lui este mai mare, şi cu cât se depiirteză se. 
_micşor Eză şi din ce în.ce.piere. Despre 'composiţia 

, “acestor stele rătăcite, astronomi! pr esupua că sunt 
formate de vapor, (abur) albicios care se îndesesce, - 
spre” a produce comeţi ş şi chiar. planeţi. >. - E , - 

"Unit din comeţi! mai însemnați se văd prea, bine , 

cu ochiul, pe. când! cer: mat mulţă sunt, vidibilt: cu. 
| telescopul. Până aciuna ş "a calculat drumul a 0 sută, 

comeţi, Şi, muimâl, trei sunt căr or li s 'a putut pregice” . 
sigur iar iiitârterea lor. Cel d'âztâiu se numesce 
Halley, observat în 1682, revoluţia, lut ţine 75 ani, 
Şi. jumătate şi s'a rearătaţ la anul: 1759 şi în 1835; 

cel d'al duoilea care s 'a arâtat la, 18:46 are 0.re-.. | 

voluţio « de 6. ani şi S luni; „cel: d'al treilea numit.



. Enke,- alergă orbita sea în mar puţin de ter ani şi 
jumătate. : Se crede că; sunt; alţit cari:a reseta 
lor în mai multe: sezole: şi AG BIG AEO 
pes în stelele fixo şi nu 'se; 7 Za sis l     
  

    
  

- Stelele fixe sunt stele lumin6se care g coservă. 
- între dânsele aceeaşi distanţă, 'Ele' stuit âtâţr” Son 
e Cazi pote că sorv de foc central la alte sistenie pla- | 

„” netare, pe cazi nu'le ciindscem. Cele. ma! api6pe € de: 
“mol sunt. pe puţin de o sută de mir. de6rt'faat 
departe « de câţ orele, altele sunt forte: “dophrte. 

Lumina lor ca să ne; vie-pe Pâmânţii îi trebue trei 

„anl făcând câte 310 kilometre pe secundă. | 

Numărul! stelelor este fârte mare : se. numără - 
3 sait 4 mil cari se văd cu ochit: curaţă, dară prin 
“ajutorul: instrumentelor se "vede mal multe mi 
Moe, e | 

.



„Pe cer se mal: vede. nisce nori. albicioşi nutaiţi 

nebulsse, unele sunt; formate de mulţime de stele ,. 
pa “altele, -de, Indegirea, unef materii albicidse: . - 

în e Calea lactea. “său drumul. roiilor, o faşiă, lingă . 
ţ ie neregulată Şi. apă 'fare strebate cerul: de:la sud | 

“pei eenotâj 5 au, este: -de cât-o adunătură de ne 
buldsă; a | 
Din causa nurmăralul cel mare alstelelor. Sai 

clasat printre zoâil, şi pri tă diferite mure, luate 

din: fabule; a Ca 

„ Cele mai însemnate sunt : e 
„La nordul zodiilor : | i | 

Ursul mare sai carul; a 
„. Orucea mare... | aa 
Săgeata. | 

> Tebăda sai crucea, - ei 
“ Vulturul, a E i 

Oa mic, e i E ! - 

La sudul zodiilor 
„ Odinile mare 
“Corbu. a 

“ Zupul, | Ia 
„ Păaml.. a e 

  

i. Sit x



me aaa sama sase 

„LE CŢIU y EA XII 

"Calendarul 2. 

i Galendarul s0 numesce ăi tablă care o arată tote 

imarănțirile anulu civil, adică. a anului “care, sa... 

"adoptat în afacerile „0 -dinăre ale vieţer umane, a: 

câstă, tablă. arată deosebit de aceata impărțirile, as- 

i tronomicey. civile şi religidee, cari ecprind, un an. 

Calendarul, coprinde mal multe numiri după. în= - 

trebmințarea ș şi modificaţi, ce "ra facut menit în 3 

- diferile epote. . 
„. Calendarul Julian . sati “stilul “vechii este acela | 

„care. s'a întocmit de Julie Cesar, împeratul Romun, 
-- la anul 45: înainte de: Christ. Spre u sustrage cele 

"6 ore. mai pucin 11! care exe eda, cele. 365 dle; dle | 

| anului, adică timpul ce pareură pământul în TYevo- 

laţiunea, sa, înpregiural 'sărelui de, Ja equinosul. de 
primăvară până lu cel alt equinox al anului ur. 

mător, și fiind- că, acele 6 cre în tinip de 3, ani. for- ăi 

mauă di. el adăogă la, acel 4 ani nă gi. care ast- fel 
"se făcu de 366 dile,, şi fa. nuniit bisect, Acestă adi- 

“ iune :se face. în luna, lu Februarie când din 28 i 

” Şile se face de 29. 

„Acele. 1! pe care Julie Cosa: 16 “număra de 

prisos. "forma, 3 dile în: curs de 400 ani, papa; Gri- 
| “gorie: al XIII în anul 1,582 îndreptă acesta, şi a | 

N „seste 11 minute forma, 10 ţile mal mult dela tizapul i 

1) Numele Galenăărs se deduce do la “oră Gatenăae. cu care E 
Romanii socotea, dilele lunilor la început.



lui Cesar pânăla acest tan 1582, ordonă, ca în 106 delă, 
Octcmbre, să, se dică 25 Octombr e, ast-fel în ace - 
secol, Creştinii răsăriteni: remaseră în urmă cu 10 - 

„ dile, la 1700 se sine | Il, la 1500 se mai adaogă 
alta. | - 

“Acâstă organisaţie e se numesce  Galendanuă. Ge: 
dări său noul știl, pi - 

“Diferenţa, timpului intre aceste două stilnur este 
 astă-di de 12 gile, adică când este 1 Ianuarit, după 
stilul - nostru yechiă, sai Talia, este 13 Tanuari ii. 

| după” stilul noii sai Gregotiari. i ALEI i 

„„ Românii, Ruşii, Grecii și toți popoti er oştini « 0- 

er iati apusani fin Călendaru Giregori ian sali sti- 

ini noii. DE a . i 

"Pont acâsta i în: "cor 'ospondenţe' către acâşti po- 
ipiseserră cine-va astfel 10/23 1l/aq fs. Tanuarii, 

“Mergând necontenit ast-fel după. râgulile stâbi- | 
“rile de Tuliu Cesar, Creștinii răsăriţeni. vor A la 
ânul "1900 inapoi. cu 13 dile de Creştinil apuseni 

| în: loc de 12 ca astă -di, şi peste. 'câte-va, secole ! vom 

adjunge.a a avea Crăciunul. în megii- -locul vetrei, 

“Anul se împărte în 12 luni, împăr ţite titre cele 
patru, timpuri, ale anulut. a 

i E “Tarna.. e 
deoaa 

„a Taniarid are 31 dle. , 

2, Februariii : 28 sai 29 când. este bisect 

3. Martie - 31 dile..



3. 

Primăvara. ae iti 

ă i Aoriia ate 30 di, id : 
e „Mait — 31 Za 

pă a. „. 

  

6. Toni — 80 — MERE aaa 

3 : iN mii ora TE Ca 

, pu Pie Ad ia dat 

„De doliti “tare SI Qile e ia 

9. Septembre — 80 —- e i iii rio, 
as rss ss 

- > as fu 

  

Tomma. 

-.10.. Octombre ;-:- ar 31: ile; i 
a3R Noembre - 30 Tia 
Ne 12. Decâmbre * i "3 ae 

“Anul să niai-: imparte. în: 52: săptămâni ş şŞio: di , 
| fe- -care săptăn ână, este: compusă. de ş&pte gile, adi: 
că: Duminică, Luni, Marţă, Mereuii, Jol;; Vineri: : 

“ Sâmbătă, n mA ri 
Aceste: id: se.  'săcotese îs la 9. mâţit- idpte pe 

n5 la cea alță;; fie- -care se imparte în.24 ore;. fe 
care Oră "în: “60: minute; fie-care mint în. 60: s6=: 

"cunde;, IRI aa : Ea sa „SI Di) 

“ Galendarul bisericesc, atat al creştinilor. Văsări, 
tenr cât şi a celor apuseni, coprinde: două feluri: de 

- sărbători, fize și mobile sati. schimbătre.. + 
îi Serbătorilu cele fize sunt acele: care do şi se eschimb 
din. an în an, din diua săptămânii, înst 'cad” intra 
ceeaşi . di hotârâţă a lazel, de exemplu : “Nascerea, . - 
a



Domnului sai Crăciunul cade tot-d'a-una la, 25 
Decembre, Sf. George la 23 Aprilii, Sf. Petre Ja 29. 

| Iunii , Sf. Dumitru la 26 Octombre.- i - 

„Sărbătorile mobile sunt acele, Gai, cadenă în 

aceea; di a săptămânit, se schimb din gi A lanei Şi 

„care urmedă după dioa. în, care, va a cădea Paştele 
sat Invierea Dâmnului. - 

Acestă s&rbâtâre este, cea toat principală, iinpre e- 
giurul căreia se stubiles:- cele alte sărbători, pre=. 

cum ; Floriilr, “nălțrurea, arătarea St. Spirit, (duhul 

sf nt) Rusaliile, e ete. 
A 

N 

LEeŢIUSnA! XI: rar 
terei, e 

_ SERBĂTOREA PASCELUL.. i: 
i Aşegarea;s sărbiitoret: Pascelul; atât în Calendarul 

Julian: cât: şi în;:cel Gregorian, este: pentru: SOco-= 
„la sărbătorilor: bisericesci creştine fârte.intere- - 

sânt, fiind-că, după cum am gis mar sus, tote cele... 

alte strbitori inobile:se îndreptegă; după: Duminica, 

Pascelui. :Formula; după care. urmegi ase socoti 
serbătorea; Pascelor este cea următâre:: i... 

„Pascele se serbâgi tot-d'a-una, într! acea, dumi- 
nică careurmeză. mal:ântâii după: Jina: plină: de 

primăvară; şi dacă însuşi acestă, lună: plină cade în- 

trnă Duminică, sait. Sâmbătă, se niută -Pascele în 

Duminica, numai. de 'cât următdre 'după: aceea. -— 

- Sub lună plină de primăvară. s6 înţelege însă acea, “ 

care seivesce'sait la 21. Martiu sait numal” de 'cât



dupe acesa.i. Acestă”. fornaulă! s'a dat:în anul, „525 
de către Conciliul Nicheel, ca Pascele.să nuicadă 

tot:d'o dată în una din dilele anului cu-cel. ebraiet). 

1 Da a Piz tt 

: 3) Mai mulţi profesori, cară Vaii ocupat în particular, de 
calendar, a pus sub diferite reguli aflarea: ; Pașcelni,. însă 
acestă regulă, urmând a se afla prin diferite caleule. şi e com- 
puneri de table, cu arătarea ciclului luni, şi al s6relui, 

& epactă Şi lit dominicală, ări ocupă 'un spaciă, 'destul de 
mare prin arâujatea 'lor pe hârtie, şi 'ar provoca “cânosciinţe 
detailate ! spre a studia cu' 'succes,; acea ce: nn este potrivit 
cu scopul. ce s'a propus, adică dea servi acestă coșmografie 
numai copiilor în etate mică,: Za it mii 

Pentru simplificarea unor asemeni table şi. „Jucrăiră piele, 
„profesorul IL. G. Gorjian, care s'a ocupat î în curs de. 30 ani, 
„namaă de. calcule « asupra, caleadarultă, pune, sub regulă | pe 

- nerală aflarea, serbări Pascslui; - “fără a se servi cine-vă cu 
_epactele, ciclură şi lit.  domenicală, decât numai prin un sim- | 
plu calcul, ast-fel: dice: za he te tie Dre 

p 

  

« 

Impărţesce ori-care an de la Christ, “trees sati fitor'îa - 
etern): “ântâi prin 19 ; rămiișiță! de la: acâată înipărţire;: :oră 
cât vă f,. „păie- o daă „parte, însemnând că litera a, iar'de 
na rămâne nimic, pane pe: inipărțitorul Ii n locul ră- 
mășiteă.. ii i i cip ol ă 

Mai imparte al! duoilea tot acel! an! “prin 4, şi răinăşiţăi că 
“va, fi, pune-o sub! rămăşiţă cea d anteiii şi însemn 6să-o: cu 
3, iar de nu rtmâne pune nulă acolo îi titi tn 

“Mai împărţeseă, tot acel: 'an cu 7, şi sămişiţa să'se „pue 
sub. cele -alte rămăşiţe, însemnândiă- -se! cu € iar x de nu ră 

„mâne nimic pune Mat pi: 
“Acum îmulţesce remiişița a a prii i 19; şi dai acest produs 

adaogăă 15, -şi făcându-se uă sumă, acesta, să şe impariii: prin 
30, şi oră-ce rămăşiţă va fi de la acâstă” lucrare, pune-o 
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Pentru aflarea srăatorito se sait d “prasnicilor mo 
bile dupe Pasce: i i i. ” 

 Peiitri' 'aflarea,- “ozlţărit 2, II ă Christos si sai po- 
gorârea sântului Duh, sai Duminica tutulor sân= 

ilor: sâirmâgă ast-fel: se numără din dia. de: Pasce. | 

10 “ile Buindu- se ŞI Qiua Piiscelor ; ;: şi în câte ale 
or pearii int se va împlini acest; biumăr, în atâtea 

ale aceia: 0, să fă Tuălţărea Domnului, i iar în Du- 

 ininica, (fitâre). mrmătâre. după Înslţare, adică la. 
43igile. după Pasce este Duminica Sanilor Părinţi 
sati: Moşilor şi Stiimoşiloi noştri, din. care se începe 

- tergul Moşilor ; iar la 50-dile dup&:Pasze sai în 

a”: diioa” Duminică ! "după 'Înălţare, este :Dumintia 
Rusaliilor, din cae se începe, 'săptămâna, arţilor 

pentru, postul, St, “Apostoli, Şi EXA dle dupe ] Pasce 

după “onăndială sab i ante renăgiţe de, mai sus. îuşera- 
„Rânderse en, a RIDER E pr | ! 

; Iacdeum rămăşița, d, de. duoă:oră; i iar * de este mul nu “ 1aa ” 

nimic; ia rămăşiţa c,. de 4iori. iar de este nulă na lua nimic, 
„_ia'rămăşiţa d.de 6 oră; adună; acum aceste produse partnice 

“la un loc şi la suma ce va eşi din tâte mal adaogă 6,, mai 
înparte, acâstă sumă întregă prin 7, şi rămiziţa ce Ya. fi. 
pune o o sub cele alte, însemnânda-se cu lit. e; care va să 

gică acuma să 5 rămăşiţe a, LOCALA e. aa 

„Acum adună „ăonişiţa, e şi d, a căror 'sume de va Â as 
10, 11, 12,şi oră câte. mai în sus, scâte 9 din acesta şi câte 

„vor rămânea, în atâtea ale luueă Apriliti va fi Pâscele ; ; iar: 
find remăşiţa de. 1, 2, 3 şi până la 9, atunci adaogă la acel 

număr âncă 22, şi ce sumă se va face î în atâtea ale lui Mar: 

1iă vor fi Paseele.. ”



Duminica mare a tuturor sânţilor, în care di se lasă. 

tot-d'a-una set de postul Apostolilor. a 
Floriile cad tot-d'a-una cu o săptămânii în Du- 

minica, înainte de Pasce. Cu 70 dile, înainte de . 

” Pasce va fi septuagesima (tridodul)- când este Du- 
_minica, vameşului. Sa - . 

Pentru aflarea Lăsatului sec de brân ndă Și 
a carnavalului. e 

“ Tot-da-una postul Pascelui, socotind de la la ., 

“gâtul sec de br ângă este de 43 dile cu diua, Pasce- 

„lui. Astfel, numărându-se dilele din diua, Crăciu- 

nului, puindu-se şi diva, sa până în diua de Pasce, 

(aflându-se mai ântâiti când o să fiă, Pascele) Şi. 

- din acestă sumă scoţâendu-se 49 dile, rămăşiţa, “va, fi 

“caxnavalul sai „câşlegile, iar lâsatul sec de brândă 
va fi în atâtea ale acelei luni, în care s'a, isprăvit 

„numerul qilelor caşlegilor. . | 
; Lăsatul de carne e este. ea 7 gile, mal. nainte de al . 
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Meaian, schiţe istoiice şi biografice, etc. 

- Colecţiuni de Fabule Bomâne..... 
Ylemente de CGoovrafie, pentru usul 

secolelor primire, urbane şi rurale, 

Carte aprobati ! AR 
litologia Biermentară , Carte di- 

dactică | PRR 

Xlemente de Geozae otrie, «u peste 
160 figuri. Carte didactică cea mai 

comipicită şi cimplificată pentru usul 

primur, sub presi, 

CÂRȚI DE ACELAŞI AUTOR + 

 


