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DONAŢe : veci A L, [ A a 

PREFAȚA. 
- Manualut acesta, destinat pentru elevii din clasa TII-a 

| liceală, este compus după un plan cu totul nou şi original, 
Programul analitic [ixează ca scop pentru învățământul - 

limbei laine evidenţierea, inainte de toate, a latinităţii 
(O noastre. In acelaş timp, ne arată că acest învățământ 
Go trebuie să se predea pe baza unui material lexical 
fără miltă gramatică, - şi prin uşoare” bucăţi de; 

| lectură prin cari să se dovedească înrudirea. apro- 
N piată dintre limbile latină şi română. | 

Ținând seama de aceste cerințe şi îndrumări ale 

CS Programului analitic, am socotit că este util să ne fo- > 
Ş losim de faptul că limba noastră se găseşte într'o aşă 
O de strânsă legătură de rudenie cu limba latină și 'să 

luăm de temeiu al învăţământului latinesc în şcoala 

“noastră tocmai această legătură de rudenie. 

- „Din împrejurarea că limba română şi limba latină 

nu sunt două limbi cu totul străine una de alta, ci că 

una este fiica celeilalte sau, mai precis spus, că limba 

- noastră este limba latină - într'o anumită: fază de evo- 

N luţie. a acesteia, ni se da. „posibilitatea, credem, să uti- 

“lizăm şi pentru învățământ un element nou, pe “care 
pană astăzi nu l-a utilizat nimeni ) 

1) O timidă încercare a făcut Franţa - “Ch. Pagot Ze „Latin 
„par la Joe. o



Sa 

i -P ăcând: apel la limba latină oulgară, a asupra că- 

ace Zi studiile: aărofândate ale. filologilor noştri şi in spe-. 

“cial ale- domnilor Ovid Densuşianu şi Sextil Puşcariu | 

ne au dat rezultate în unele privinţe aproape definitive 

şi luând de călăuză aceste studii, am găsit şi utilizat 

“un material bogat şi sigur, care. ne permite să facem cu 

inlesnire apropierea dintre cele. două limbi înrudite, 

“Limba; latină vulgară însă, fiind în stare dinamică, 
deci: în continuă transformare, : nu ne dă posibitatea. 

„de a formă bucăţi de lectură, fără de a recurge şi la 

limba latină clasică care îşi are formele sale oarecum 

statice. 

„Din cele 68 bucăţi de lectură, introduse i în manualul 

„nostru şi cari au să fie tratate în.această clasă, 48 sunt 

- scrise în latina clasică, iar 20 în latină clasică şi'tn latina 

vulgară, 
Apoi, spre'a prova, în al doilea rând, frequenta cireuila-?] 

Și 

ție în limba română a materialului lexical latin față de 

materialul lexical străin, am găsit util să dăm în Apen-. 

„dicele ăcestei „cărţi patru” Adausuri, Ele cuprind: 

„1. O serie de poezii românești, cunoscute de elevi,. 

şi traduse de noi în latina clasică şi vulgară şi scoțând : 

în evidenţă circulaţia cuvintelor latine. 

2. Câteva pagini de: proză literară românească cu pro- 

- <entul de elemente latine -şi străine. 

'3. Dovezi că sintaxa şi fonetica. română sunt, „croite: 

după sintaxa şi fonetica latină. | 

„... 4. Dovezi că însuşi sufletul românesc este, tntr' o largă 
măsură, sufletul latinităţii. | 

Se vor studia numai cele 48 versiuni, 

4 i . . 

compuse. în 
- latina clasică, iar cele 20 versiuni, scrise în latina cla- 
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-nităţii noastre, - ; 

Ținând seama de. cerinţele pedagogiei generale, pre-.. 

N 

Ă . 

sică şi latina vulgară, Vor a numai citite şi vor fi stu- - 

_diate numai ca lexic 1), De asemenea adausurile din . 

“ Apendice vor fi numai citite, nu şi “studiate; ele vor... 

imprimă, în elevii cari nu vor avea' posibilitatea să 
urmeze. cursurile liceale, convingerea adâncă a roma= 

cum şi de normele didacticei speciale ale limbii latine, 
-” am. schiţat şi drumul de urmat pentru fie care lecţiune. : 
„După ce se va fi tratat, „potrivit prescripţiunilor. din 

instrucţiunile ce insoțesc: programul analitic, o bucată 
de lectură, se vor face . asupra ei anumite: exerciţii de 

„aplicare, fie. de conversaţie, fie de temă orală. Pentru 
 înlesnirea profesorului, partea a II-a acestei cărţi cu- 

prinde această lucrare ce urmează să fie făcută întot- 

deauna, pentru ca lecţiunea să fie completă, Ea însă 

nu este limitativă. 

Fiecare lecţiune este. însoţită — în partea a Il-aa 

mânualului — de un vocabular cu indicaţia tuturor cu-! 

vintelor din versiune şi cu insemnarea specială ce au . 

E aceste cuvinte în versiune. Şi, spre-a deşteptă în elev 

interes şi curiozitate ştiinţifică pentru cuvânt, am dat, 

de multeori, filiaţiunea sau vreun derivat al cuvântului, 

ori'vreun neologism primit in limba română sau, câte- 

„odată, chiar echivalentul său: francez, când am bănuit 

că acesta e mai cunoscut de scolar şi că poate să-i 
servească drept sprijin în invăţarea vorbii latine. La, 

sfârşit, un vocabular general. insoţeşte cartea, pentru ca 

- elevul, în cazult când Şi ar fi uitat” un cuvânt, să aibă 

unde, să-l! găsească. , 

- 4 Manualul este tipărit cu două feluri de caractere, i 
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LE [E " 

“ In alcătuirea manualului de faţă, ca şi în: alcătuirea: Ă 

tuturor manualelor noastre de, limbă latină, ne-am con-. 

-- dus de gândul: ' - 

In primul rând, de a da pe nesimţite” elevilor noştri 

o serie de idei scoase din lumea antică, introducându-i 

astfel în mijlocul culturei romane. | 

In al doilea rând, de a le da cât mai multe elemente 

distractive, introducând în fiecare lecţie fie o glumă, 

fie o ghicitoare, fie o expresie latină interesantă, fie o 

conversaţie vie, prefăcând astfel studiul arid al. limbii 

“latine într "un studiu ademenitor,. a a 

« In al treilea rând, de a: sensilibiză cultura antică prin : 

- ilustrarea bucăţilor de cetire, prin tablouri artistice sau - 

tablouri celebre. | 

_ Aceste inovaţiuni_și- au găsit aplicarea lorş şi în edi-. 

ţiunile precedente ale manualelor” noastre şi ele au gă- 

sit o aprobare unanimă, Şi constatăm astăzi că. şi în 

-stăinătate, manualele cele noui de limba latină se. 
inspiră. dela. aceleaşi principii cari ne- au călăuzit pe, 

noi în compunerea acestor cărţi. 

“Autorii - 
„>



INTRODUCERE 

Limba latină este limba poporului: roman. Ea s'a nu- , 
mit: latină, după numele Latinilor, o. popuiaţiune din 
Latium, provincie în Italia, centrală, în care, mai tar 
ziu, s'a fundat cetatea Roma. Aceasta, în urma cuceri-  : 
rilor sale, a dat naștere poporului, numit după numele: - 
său, poporul Roman, ştergând încetul cu: încetul nu-i 
mirea pe popor latin. e 

NE Limba latină a fost limba de stat, limba ofi ciala şi 
în acelaș timp, limba literară a Romanilor. Alături de 

ea încă, şi sub înrâurirea ei, eră natural să se desvolte - 
„şi graiul naţional al popoarelor cucerite, Acest graiu 
s'a numit graiul vulgar, . sau limba latină vulgară, 

Limba cultă,. cea oficială, zisă și limba clasică, a 
dăinuit atâta timp, cât a dăinuit şi puterea statului ro- : 
man, vreo sută de. ani după căderea Romei (476 d. Chr.); 
limba vulgară însă, sub influenţa elementului antoch- 
ton şi a graiului local, a dat naştere limbilor Roma. . 
nice (neolatine): italiana, franceza, spaniola, portugeza. 

ŞI româna. 

| Astfel, “începând din secolul al VI d. Chr,, odata cu 
aparițiuinea limbilor romanice, limba latină a încetat 
de a mai fi o limbă vorbită şi a rămas.numai ca limbă 
a invățaţilor, limbă . purtătoare de _civilizaţiune şi în 

a
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âcelaci timp. ca limbă oficială a „biserici catolice, unde 
se păstrează şi astăzi. - ED 

În liceele noastre limba latină se studiază mai întâi 
ca o limbă, „care a transmis timpurilor moderne cultura 
şi civilizațiunea antichităţii, direct cea . romană şi în- - 
direct cea grecească — intreagă cultură grecească ar - 
fi dispărut fără intermediul culturii romane — şi” în al 
doilea rând, şi mai ales, ea se studiază 'ca fiind mama 
limbii noastre; căci, dacă este adevărat că într'un or 

"ganism, în lumea fizică, găsim toate elementele orga- 
| nismelor cari i-au. dat naştere, atunci, este fireşc, Jucru 
ca şi limba românească, ca fiica a limbii latine; să 
aibă toate” elementele constitutive ale: organismelor 
“cari i-au dat naştere. Studiind limba latină, studiem, 
in acelaș timp, firea * limbii noastre. materne. | 

„d



Ă PARTEA 1 

„NOȚIUNI PREMERGĂTOARE. 

Limba. latină este. mama, limbii noastre. In ea găsim 
întreaga înfăţişare a. graiului românesc. - Deosebirea 

- dintre limba Romanilor. şi cea a: Românilor stă numai 
în aceca că limba latină, ca oricare altă limbă vorbită * 
fiind un: organism viu; a trebuit să sulere, în decursul 

"-vremurilor, prefacerile fireşti pe cari i le-a impus vârsta. 
„In al doilea rând, coloniştii romani. stabiliţi în Dacia 
nu fuseseră recrutaţi din clasele cele mai înalte ale 
societăţii romane. Ei au fost luaţi din mijlocul poporului * 
şi aduşi din întreg imperiul roman. Limba lor deci nu - 
puteă să fie limba clasică a cărturarilor, ci limba latină 

> vulgară care, la Roma, eră - mult deosebită de. cea a. 
literaţilor. | 

Din Dacia ne-au rămas puţine urme de limbă latină 

vulgară; p2 ea însă ni-o putem uşor reface după mul- 
* tele. elemente ce ni s'au păstrat în celelalte limbi. ro- 
-manice: franceza, italiana, spaniola şi portugheza.” 

Schimbările ce a suferit limba latină spre a se pre- 
face în limbă românească sunt mai ales de vocabular. 

"S'au. introdus adecă, în cursul vremurilor, în limba 
“noastră o. mulţime de vorbe străine, împrumutate de 
“la popoarele':cu. cari am venit în atingere, vorbe 
Juate, mai ales, dela Slavi, apoi dela Unguri, Turci; Ger- 
„mani, ete.. Fonetica însă, morfologia şi sintaxa au - 

" rămâs aproape în: întregime latine. Dar, chiar cuvintele | 

străine, cu deosebire” cele slavone, au .0- întrebuințare : 
4 

= 
05 ” . - | Ă . | . | _ j - . : - 9 .



foarte redusă, faţă de cuvintele de origine . latină cari , 

circulă în graiu, | | 

Şi, mai presus de toate, însuş sufletul nostru, sub' 

toate. manifestările sale, cu însuşirile sale. cele bune 

ca şi cele rele, ca religie, credinţe, datini, obiceiuri, 

“superstiții, ne-a rămas, în bună parte; latin, | i 

- Morfologia. 

Cuvintele latine, ca şi, cele romaneşti, sunt unele - 

variabile sau flexibile, adecă „cari se declină (substan- 

„tivul, adjectivul şi pronumele) şi se conjugă (Verbul), iar 
altele invariabile sau peflexibile (prepoziţiunea, conjunc- 
țiunea, adverbul şi interjecţiunea).:. 

Cuvintele cari se declină.se cunosc, ca și în româ- 

neşte, după terminaţiunea nominativului şi a geneti- 

vului,. iar cele cari se conjugă după terminaţiunea în. 

finitivului. - ! 

Cuvintele. latineşti s se declină după. cinci declinări, 

nu după trei ca în româneşte, Puținele cuvinte latine . 
„de, declinarea a IV şi V s'au -pretăcut, în graiul nostru 

în substantive, mai ales, de declinarea | Şi. IL. 

Declinarea “unui substantiv şi a unui adjectiv se 
cunoaşte după genetivul singular. Astfel avem: -.. 

Dec. I cu gen. s. terminat în ae, « de ex.: mensa, imensae, masa 

spa. lupus, lupi, lup 
La. e îs 5 . rex, regis, rege. 
IV a n n: a n US. m. fructus, fructus, fruct! 
Va n d n m Ci » "dies, diei, ziua 

Numeralul se consideră ca un adjectiv, iar articol 
„nu există. în 'limba latină. Rolul articolului, ca deter- - 
minare a “substantivului, îl indepliniă pronumele de- . 

_monstrativ, din care, de altfel, sa şi format, în: limbile 
romanice, articolul, 

». Declinările' substantivelor în limbile romanice, sunt 
pe cale. de a dispărea; ele se reduc astăzi numai la 

 



* + 

declinarea articolului șia pronumelui (dela masă avem 
numai masă şi mese; de la lup avem. lup și lupi, - 
"etc; în limba franceză avem o singură formă la sin= 

„ Șular şi una singură la plural: table şi tables), - 

O IBCTURĂ | 
DE TEXIF. ALCĂTUITE IN LATINA VULGARA . 

e 1, Şcoala 
| | pi 

- (Cuvintele din latina vulgară sunt transcrise cu litere cursîve) 

"In schola primaria, tempore quattuor annorum, elementa 
: e . * . . : -. . . 

scientiarum terminavimus, Quando eccum-modo in gymna= 
. 

    

        

  

        

  

| 1 udus'vel schola, Pompei. 
4 . . - . | ED - 

- 1 stum aut an Işeeum intravimus, scientiâs necessarias vitae 
* fanditus cognoscer6 incipimus. | , 

Lyceum nostrum septem classes habet. Classis mea est 

tertia classis, et.assediata ad meridiem, est magna, spatiosa 

+ „et plena luminis. În ea quattuor_parietes, tres fenestras et 
'“unam uatiam videmus, In angullo classis effigies Domini Lesus . 

11
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„Christi pendet. “Per tabulam nigram. litteras et connenta 
cum creta, alba seribimus; ad-post cum spongia "aut cum 

„ Buccata pandiae vetulae seu pannulae illas stergiimus, E 

II. Şcolarii 

Quinquaginta discipuli, desatulli multi pro classe nostra, 
sedent in seamnis ante magistrum seu professorem, qui nos 
învitiat. Intrando in classem nos exeubulamus et illum, 
salutamus, Postquam . nomina condiscipulorum citat et nos 
ad nomen respondemus, auscultat, examinat et Zectionem . 
explicat: Diseipuli ad explicationem illius sunt attenti. In 
schola multa studia invitiamas et in primis religionem, linguas, 
historiam, .geographiam et alias scientias. Ad scholam - 

"cum chartia et libellis venimus, 

* Plenus venter non studet libenter 

“IL. In curtea şcolii 

Quando horologium sonat, ex cathădra professor se excu- 
bulat, -chartam sibi levat ct ex classe plicat. 'Tune diseipuli 

„a Iectione ezcapvant et in cortem scholae:allargunt, ut se 
iocent et putina momenta „se recreent. Illuc totam liber- 
tatem habent. Multi ex illis non sunt extemperati, nam in 

7 

corte uni în spatham alterorum saliunt, cum aqua se udant. - 
pugnos sibi dant, pedicam sibi ponunt et inter se clare se 
“battunt. Discipuli perseduli. tempore recreationis in classe 

repetani, ut magia bona responsa remanent et lectionem 
dare possint. . -:. ii 

Tempore hiberno in corte 'seholae nix cadit et fit glacies, 
per quam discipuli lubricant. Unus ex illis caput sibi sparsit 
et alter pediolum sibi fregit, Multi frigore degelant. 

IV. In grădina şcolii 

» » Flodie în hortum 'scholae mergimus; ut plan 
„unt, videamus et circitemus. - In calle .nostr. a sunt strata 

12 

tas quae illue - 
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florum, qui nobis odorem îmbibant. Sunt enim trantafolia - 
seu rosae variorum colorum: albae, roseae, seu rubrae et 
galbinae; ad-post malva€, violae, verbenae, lilia, serpentia, 
menta, senticella, sugella, peducelli trifolia et alii. florea. 

In horto multae pomi creseunt: mali râmosae, quae gu- 
- stosa, 'mala, portant, piri cum piris duleibus,. pruni cum 

înterdum verminosi sunt, 

prunis pruinosis, persici habentes persiea cum musto roseo, 
qualis est sanguis, nuces cum erustis viridibus, cerasi cum 
nigris et rubris cerasis, fici .et castaneae -molles. Fructus 

Y. Legumele din n grădina şcolii 

 Plutuli formose colorati sucum dulce. forum „paseunt; ”,
 

N 

alvinae et vespae ex flore in florem exvolant, vietum ne- - 
cessarium seu escam “sibi: cavitando. Folia viseida de po- 
miis cadunt, 

In stratis leguminum caepa, alium, radicula, napus, lae- 
” tuca et aliae plantae seu herbae erescunt et florent. Inter- 
dum invenimus in Lortis etiam- hederam, ex silvis adduetam 

seu quae a manibus hominis plantata, est; ad-post sunt 

+ 

urdica, pepeni et cauliculus: seu virdia. Alium et caepa, 

si non bene salsa sunt, nobis gulam ustulant, 

_ DECLINAREA | 

pata 
Dacia terra Europae erat, Ia Dacia arae aearum erant, 

Incălae aras' deărum corSnis ornâbant, Incălae Daciae 
agricăle: erant.: In Dacia colonie Romae erant. Colo- 
nic ex Italia, Hispania et. Asia in Daciam vengrunt. 
“Inter incălas Daci et Italie saepe pugnae erant. 
„Dacia est terra nostra. 

„ Expresii d de memorat: Ad calendas Graccas - Pro forma: - 

, 
- 
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VII. Roma - _ 

Magna gloria Romam. ornat. Magnam gloriam mag 
nae victorie parăbant. Causa magne glorie. et mag 
nărum  victoriărum erat. industria :et audacia - inco- 
lărum, | 
„De magna gloria et de magnis victoriis po&tae narrant, .. 
Roma“! habâbat ' multas -vias magnas et 'parvas. In. 
magnis viis erant statuae..Statuae erant formâsae. Ma. 

  

  

  

„ Vederea Romei în epoca. imperială, Restauraţie, 

gua' incolârum Romae erat Latina. 
Expresi dememorat: Nota bine — Tabila rasa, 

po DI 

eu . 

„gna copia formosărum sfatuărum Romam ornăbat, Lite 

+ 

  

“VIII. Acera sau vulturul BE 
„Ala est magna. Aquilae praeda “est columba, quilae cara est columba. Aqullam sagitta vulne „Aquila digna est praeda, - 7 E iti 

4 | aa 

  
 



Aquilae multas columbas vulnerant: Aquilărum pa= - 

tria est magna silva. Aquilis noxiae sunt sagittae. Aqul= . 

- las columbae non amant. Aquilis plenae sunt silvae, . 
Expresii de memorat: Et. cetăra. — Errare humânum, este 

IX. T erentia' prietinele ei 

a: aa 

Terentia, amica Liviae, in aream casae intrat et cla=" 

mat: Ubi- es Livia? Livia apud fenestram: Hic sum, 

Terentia: iam diu te: exspectămus.. Livia: Ubi. estis? 

Terentia: Ad portam areae sumus, :ego et Tullia. et 

Lucia.:. Propăra ad. amicaș tuas! — Livia in .aream pro- 

perat. Magna est laetitia puellărum. Livia amicas. rogat: 

Novas fabiilas mihi narrăte! Nam fabiilae. amicărum 

mearum mihi gratae sunt.— Et Lucia fabiilam iocosam 

narrat. Auscăltăte. 
Expresii de memorat: _„Gratias ago — In persâna. 

„X.d: „a o i 

“Lucia puellis narrat. Non procul a casa , parva. habito, 

Fenestrae casae' rosis. pulchris ornătae :sunt. In casa 

domina et Tirsila ancilla sunt. Ursula in culina est 

et 'cenam: magna diligentia parat.. E culina testam ap- . 

portat. Subito magna vespa susurrat. Ancilla timida 

trepidat, Heu! Testa fracta est. Domina Ursilam vi- 

tupărat. Vespa e villa in silvam .volat. * . , 

a Expresii de memorat: Persâna grata: Ex caihădrâ 

XI. Sentinte şi proverbii „i 

Aquila non captat: muscas, Historia - est magistra 

vitae. Amicitia vitam ornat. Publica fama non semper 

- est vana. Fortiina caeca est. Via recta est. tuta.. Cone 

cordia victoriam parat. Festina lente. :



n. ă | ACCENTUL SIPROSUNEAREA 

Ta inna latină silabele dintr? un cuvânt n'aveau. toate 

aceeaş. durată de pronunțare. Unele se pronunţau mai 

lung altele mai scurt. Pentru înlesnirea școlarilor, ca 

să arătăm ca o silabă este lungă, punem 0 linioară 

deasupra vocalei din acea silabă: ă, 6, î£, 0, d; iar ca 

să arătăm că o silabă este scurtă punem deasupra vo- 

calei o semilună: ă,61,5,;. 

O silabă lungă ținea în pronunțare de două ori mai 

mult decât o silabă scurtă; deci durata unei. silabe 

lungi eră egală cu durata de două- silabe scurte. 

“ Silaba eră scurtă, când avea o vocală scurtă: ră-sa, - 

Dâ-ter; din contră silaba eră lungă, dacă vocala ei eră 
lungă: lau dă- ră. Cu toate astea:o silabă cu vocala 

scurtă e considerată ca lungă, dacă. vocala ei 'e urmată 

__de două consoane, dintre. cari a: doua. trece în silaba 

următoare: ven-tus.: . ? 

| - Diftongii, când: sunt urmaţi de « o “consoană, sunt s0- 

" cotiţi ca o vocală lungă: lau-do, ae-fernus.. . 
O vocală urmată de altă vocală se' scurtează: “dora 

"mi-o, dă-us. a e 

Cuvintele de două silabe au. accentul pe vocala din 
prima silabă: mensa. 

“ Cuvintele. de trei sau mai multe silabe | au acceritul 
pe vocala: din silaba penultimă, dacă aceă silabă. este 

lungă: : Romănus; aeternus, şi au accentul pe -vocala 

din antepenultirnz, dacă. silabă penultienă, « este, scurtă: 
domine. : 

Pronunţarea latină este aproape ca şi cea românească, 
Observăm totuş 'că diltongii ae şi oe se pronunţă ca 
e, de ex: aetatem (citeşte: etâtem), poena (citeşte: pena). 
Când însă aceste grupuri de litere nu sunt diftongi, ci 
trebuesc pronunțate deosebit, punem două puncte (tre- 
ma) . deasupra lui e, De. ex acr e (citete a- aer), „poeta 
(citeşte: po- eta), -. : 

h - ” na 
4 . La N - 
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Literile « e şi g aveau totdeauna sunctul aspru ca de 

ex. în cuvintele româneşti ' casă, gură. Insă. pentru 

inlesnirea citirii în şcoale, s'a luat obiceiul să le pro- 

nunțăm ca în româneşte. Aşă dar, inainte dee şi i pro- 

nunţăm ce şi ge ca de'ex: cera, ceară, gener, şi- 

"nere,. iar înainte: de'a o u şi înainte de consoane. | 

pronunțăm * e şi g: aspru, de ex.: carnerm, contra 

gustus. 

Litera t se oronunţă peste: tot ca u însă cânde urmat 

de i şi o altă vocală, s'a luat, obiceiul să se, citească 

4; de ex.:, natio. 

DECLINAREA l-a 

Substantivele de declinarea L-a'se termină: la nomi- | 
nativ singular în a, la genitivul singular în ae. De ex: 

2 -- Singular - E Plural 
N. mensă,  ' masa mens ae, mesele 

TV. mens ă,  masăl mensae, - : mesel' 
SE mens ae, :al (a) mesii , mens ârum, . al (a) meselor - 

- <A _mens a€,  'mesii . mensis, ". meselor 

mens am, masa "= mens âs, mese -. . 

Ru mens ă, din (cu masa). mens 15, - din (cu mesele) 

2: In: limba latină neexistând articol, un substantiv ca... 

mensa poate însemnă masă, o masă sau masa... 

Genul. Substantivele - latine sunt de trei genuri: “ 

"masculine, feminine şi neutre, spre deosebire de 

limba română în care nu găsim decât substantive 

masculine şi ferninine şi unele ambigene,. adecă. 

masculine la singular şi feminine la plural. 

A Numărul. Substantivele latine, ca şi „cele „române, 

pot avea numărul singular şi plural. Se găsesc Şi în 

- latineşte' substantive cari pot avea. „numai "singularul 

sau numai pluralul, IE i 

Cazurile. În latineşte sunt şase cazuri; prin urmare 

aici avem un caz mai lestecâţ în româneşte. Acest 
E Pai VTEca 

Ca iRALĂ-VAIVENS:TARĂ 

2UcUuRESIĂ 

    

      

    

     
   



caz este ablativul, pe care îl traducem.. în. de obstie 

cu substantivul însoţit. de o prepoziţiune oarecare. 

Substantivele 'de declinarea I-a sunt de “genul - femi- 

nin.- Sunt însă masculine, potrivit. înţelesului, ' numele: 

de bărbaţi (ca de ex.: Numa, Seneca), numele. de pro- 

fesiuni -bărbăteşti (ca de ex.: scriba, poeta, agricola) 

"şi cele mai multe.nume- de .riuri (ca de ex.: Seguâna). 

Verbul. In limba latină verbul ajutător este esse, 

a fi. Formele cele mai des intrebuiniate sunt: 

“Prezinele Ind; s, Sun, eu sunt: “PL sumus, noi suntem 

A es, tueşti . estis, voi sunteţi: 

est,el, ea este. sunt, ei, ele sunt 

„Imper. S. erat, €l,ea eră Pl.erant, ei, ele erau . 

Perf, * uit, el,eaa a fost Pueruni, ei, + ele au . 

| . „fost 
x 

Conjugările, sunt patru. Conjugarea verbelor se cu-! 

noaşte,, ca Şi în româneşte, după terminaţiunea infini- 

"tivului.! 
“Verbele de conj. I-a se termină la infinitiv în. a-re.- 

- Indicativul prezinte la Conjugarea, I-a are formele 
| următoare. „e 

Sing; laud-0, eu laud Pl. lauda-mus, noi lăudăm n 
lauda-s, tu lauzi lauda-tis, voi lăudaţi 
lauda-t, cl, ea laudă lauda-nt, ei, ele laudă - 

Imp. lauda-ba-t, el lăudă lauda-ba-nt, ei,ele lăudau - 

Imp. -prez. laud-a, laudă tu, lauda-te, lăudaţi voi 

"- Indicativul prezinte la Conjugarea. II-a are formele. 
„următoare: 

. Sing. hăbe-o eu am A habe-mus noi aven. 7? 
_habe-s tu ai  habetis voi aveţi | 
habe-t el, ea are habe-nt ei, ele au'.. - 

mperi, habe-ba-t, el avea habe-ba-nt ei, ele aveau 
Îm.. prez habe,aibi tu =  habete, aveţi voi 

e



| IECTURA 
DE TEXTE ALCĂTUITE IN LATINA VULGARĂ | 

XIL. Viaţa la țară 

Terranus îille romanus deseribit vitam. suam aegue-sic: 

Locuiseo in una casa de ligno sic :luto. cum ustia sic fene- 

stris, per qualem. vigilat unus canis. Inter ipsam se afflant. 

mensae, scamna, unum armarium . sic altera. Ad latera se. 

intendunt campi | 

lati per quales | TOT 

mihi crescit gra- 

num, secale, hor- 

“deum sic altera 

viriditia.  Magis > 

habeo in corte . 

- prunos, malos, 

piros, unum car- : 

rum cum quattuor 

bobus,. vacoas, ca-. 

pras, oves per 

ouales mulgeo 

ipse. 4ăd foras de 

istis sunt gallinae 

  

    sic columbae - 

gualium carnem 

maănduco cum . 

pane! nigro seu, - Se 

'albo, “uncto, caseo. Bibo aquam de în fontana seu lac (tem) 

  

illa, ad servatorias inum ecce-illud bonum de in terra. 

Imbracamenta sic scambia. texit mihi mulier, qua si, mihi 

accoperiant pellem în tempore de vere sic me incaldiscanit 

hibernis.: Fer fiat-gualem dominicam mergo illa-ad „ba- 

gilicam, ut audiam liturgiam. i 

a ÎN | 7   9 
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n. România 7 

Romania est patria “nostra. Silvae et fluvii patriam. 
nostram ornant. Danubius, Marus, Alăta, Tiarantus, Pi- 
râtus sunt fluvii magni et lati Romaniae. In ripis 
fluvisrum magna copia clarărumm - oppidorum est. Po- 

puli Romaniae semper bellicosi fugrunt., Memoria belld- 
'rum et victoriărum semper est in animis nostris. Magna 

est gloria belli, magna gloria: doctrinae; nam multi docti . 

viri et egregii poătae in patria nostra fugrunt. Români 
patriam praeclăram habent.: Pueris. bonis et piis patria 

cara est. . 

Expresi de memorat: Ab ovo — Lupus in fabia, 

  
XIV. Sclavii Romanilor | | 

Aqud Românos viri erant aut lib&ii aut servi. Servi 

viris* libăris servi&bant. Ser- 

» „vae familiae domindrum ci- 
' “bum parăbant et vestimenta 

confici&bant. Servi aream et 
"- cubicăla : purgăbant,-. hortos 

" irrigăbant, agros. col&bant. | 
Erant etiam. docti servi..Servi . - 
docti lib&ros demindrum edu- 
căbant. Servae puellas tenă- 
ras, servi pu&ros parvos cu- 
stodigbant, Ităque servi domi- 
nis ministri fidi_erant. Multi 
domini servos- semper “puni-. 
&bant. Vita servorum saepe 
misăra erat. Sed legimus 

+. etiam - de dominis bentgnis. 
Servi dominos: benignos a- 
mant_ et laudant. Domini be- |



. N a 
nigni servos fidos' manumittăbant. Poătae antiqui mul-: 
tas et. pulchras fabiilas' de servis fidis narrant, -: 

" Expresii de memorat: Pro domo - Grosso moda.: .. ; 
a . : „- 

ȘI A XV. Dacii i 

Daci, antiqui incolae terrae nostrae, feri et bellicosi 
erant. Viri erant altae slatirae, feminae 'pulchrae. et . 

      
= N 

castae, Silvae vastae et Huvii magni erant în terra» 

“7 Brant in: Dacia campi fecundi: et prata. Dacis în proe- 

liis erat 'magna:audacia. A cultura et disciplina . non 

a



Pi 

„erant alieni. Romănis cum Dacis multa bella fugrunt. 

“Traiânus, Nervae filius, -Dacos supărat et terram în 

formam provinciae redigit. : Colonia. Ulpia Traiana op- 
pldum praeclarum Daciae erat. Alti muri oppido Ulpiae 
Traianae praesidio erant, aedificia magna ornamento. . 
Alia oppida Daciae crant: Napoca, Patavissa et Apulum. 
Expresii d de memorat: Per aspera ad astra — Quo vadis? - 

î... 

n XVI. Neptun şi Mercur E 

Popii antiqui multos deos habebant, In număro deo: 
? 

  

  

  

    

Mercur şi Neptun. | 

Coram populo — Vade mecum, | - 

rum Graecărum -el 

„“Romandrum. erant: 
" Neptiănus' et -Mercu- 

„” rius. - Neptiinus,. do- 
"minus Oceâni et, flu- 

- vidrum, in Oceâno ha-" 
bităbat. Nautae Nep- 
“tâno equos et tauros 
immolăbant. YMercu- 

-rius, filius Maiae, erat 
- nuntius deorum. Ită-. . 

„._ que modo in Olympo, 
„„ modo în terra, modo - 

„apud infăros-erat. 

Mercurius deos astu- 

ia delectâbat. 

Expresii de memorat: 
| i 

1 

vu XVII. Stăpâna şi “setăvul 
, 

Dotntrius est bonus. Donitni boni. servus est matus, 

5 - 

22; 
în 

„Domino bono servus. est carus. Dominum bonum bo»



nus servus laudat, Domine, bonum servum habes! Do 
mino bono servus dignus est. 

- Domini boni bonos servos laudant. “Domiindrum - Do= 

nărum servi boni sunt. Dominis bonis servi cari sunt, 
Dominos bonos boni - servi -laudant.. Domini, bonos .. 
servos habs&tis. Dominis bonis servi contenti sunt. 

Expresii de: memorat: — A(nte) Chrtistarn) nCatutn). - 
d(nno0) D(ormini).. . Ă 

7 

XVI, Orbilius 

Discipăli Români pecuniam solvăbant măgistro. Scho- - 

la magistri clara erat, nam Orbilius vVir severus fuit - 

Filii Romano . 
rum  scholam 
Orbilii frequen- : 
tăbant et verba 

- magistri severi 
libenter audi- 
Ebant. ' Orbilius 
saepe duris ver-: ță 
bis discipulospi- .| 
gros castigăbat, - 
In schola Orbilii - 

- discipuli libros . 
“ poetărum leg&- 

bant. In schola 
pueri ceram et 
'stilum hab&bant. 
Littăras stilo în 

„_ ceră scrib&bant, . 
littăras malas - 
stilo verso de- 

_JEbant. Inter discipălos; Orbilii, erat posta  Horatius, A 
. Horatius magistrum.. Orbilium plagăsum | norninat. Ma-, 

  

  

    
  

  

  
    

  

  

  
  

Şcolar romani; (Bell-s Latin course, 
PIN „London). ș. . |



3 

vitae discimus. a i 
" Expresii de memorat: D3 facto — Non plus ultra 

giste; saepe discipiilos monbat:. Non scholae, sed 

„XIX. Armele şi tabăra Romanilor 
Romani arma et tela hab&bant. Arma -erant scuta, 

loricae, galeae. Tela erant pila, gladii, fundae, sagiltae, 
  

  

      

:- Armele Romanilor. (Bell-s Latin course, London), : -. 

Scuta erant oblonga et aquilis et corânis ornâta. Ro- 
mâni scuta in brachiis laevis gestăbant.. Pilis e longin- 
quo pugnâbant. Fundis et. sagittis - socii “Romandrun 

„armăti erat, 
„_ Copiae Romansrum noctu' in castris erant.. Castra 
„Picrumque in  clivo” sita erant et valio fossaque mu: 
nita, e a - 
Români in ripis' Danubii multa castra stativa habă- 

i Sia, o 
„ „arma, instrumenta, aedificia, sepulcra. 

bant. Etiam nunc multa vestigia Romandrum. ibi sunt: 

Expresii de' memoraţ: — Curricălum vitae. - “ZAoco) stigili), 
Extra 'muroş, 

"24 
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„XX. Ocupaţiunea unui şcolar 

Mane e lectulo surgo et deinde me lavo. Lotus me 

vestio. “Tum deo vota facio, gratias reddo. Postea ien- 

taciilum edo! Ad ludum vel ambilo 'vel machina me 

propello. Cum amicis saepe eo. În ludo linguam Lati- 

nam disco et Gallicam et Germanicam. Mathematicam - 

quoque disco et scientiam physicam. Scientiam.. physi- 

cam amo; linguas non amo. Si non satis bene lab5ro, 

magister me punit vel ferăla vel alio modo. Post tres 

horas domum redeo et prandeum : edo. Postea ludo: 

pilas vento inflătas iacto, vel scientiam belli disco. 

Postea horas duas laboro, edo, Deo gratias, ago, in lec- 

“tilo recumbo. ... AC a e 

” Expresii de memorat: “Ad libitum — Post scriptum. . - 

_- XXI, Sentinţe şi proverbii. - | 

Dum spiro, spero. Aegyptus est” donum. Nili. Scientia . 

est pabiilum vitae. "Divide et impără. Barba non facit 

„ philos&phum. Lupus in fabula. Post nubila. Phoebus. 

Sine ira et studio. Bis dat, qui cito dat, Inter arma + 

silent Musae.- Dum incerta. petimus, certa -amittimus, 

(Disce)'non multa, sed multum. Audite et intellegite. 

Exemplis discimus. Verba volant. exempla trahunt. 
N 

| Se N  DECLINAREA_1I:. 

Substantivele de „declinarea a Il-a au genitivul sin- 

 gular terminat în i. La nominativul singular, ele se . 

termină în -ts - -ăr şi [a 

Substantivele în-us | Substantivele în -urm 

PI o | „Singular ia 
. E : 

N. “domin îs stăpânul bell um, răsboiul 

V. domină bel uim * 

a G domin î „dell i i:



_ 

r 

Substantivele în -us “Substantivele în -am 

o Singular o 

DD. --domin 5... - _d6. 
A. . . domit um "Dell um. 

Abl. domn 6 +... Dell 6 

Puma | | 
N. V. domini Della 

G.. . domin Srum Dell Orum. 

D. Abl. domin îs . .--, . bell îs 

„Ac. : „domin, îs: „Dell a a 

" Declinarea substantivelor în--er şi -ir se deosibeşte 

de 'ă celor în -us numai la vocativul singular, care e la 

„fel cu nominativul. Pe. lângă aceasta, unele substantive 

în -er “păstrează pe e în declinare, iar altele. îl pierd, 
N 

_ Subst. în -er, «eri. Subst. în -er, -ri  Subst, în sir 

- Singular Ă | 

N. v. _puăr copilul -libăr,- cartea . vir, bărbatul 
„G.. . putri.. “libri. „diri 
D.Abl. putrd .: libr5: vir6 

„Ac  putrum. - librum-:  virum 

e Na " Plural : 

N.V. puri OO lbri O viri 
G. puer Srum_ libr Srum "vir Grum 

„D. AbL puer îs, libr îs. -vir îs 
Ac; .: „Puer os: . libr os. | „dir 6s 

Substantivele terminate în us, -er şi cir sunt maseur 

line, cele în -um-sunt neutre. : -. . 

Adiectivele după declinarea I-a și a I-a. sunt . ter- 
minate la nominativ singular în -us,-ur sau -er pentru 

".. masculin, în un pentru neutru şi în -a pentru feminin; 
Adjectivele terminate în -er, ca şi substantivele, unele: 

| păstrează pe e în declinare, altele îl pierd. De ex: : 

„26.



e Singular | 

N. bon îis (m.)' bonă ă (. ) bon u um (a. j bun, bună 
V. bonă . bonă: bonum 
G. boni bonae. boni | 
D. bon 5 “bonae ” -bon6: _ 

Ac.  bonum : bonam  bonum ai 

Ab. bon6- bonă: bon6- N 

„Plural | 

N, boni '* bonae bonă. . i 
V. boni .- . bonae. : bonă. 

G. : bonbrum. - bojzărum  bon6rum .: 

D. bonis bonis' bonis 
Ac... _ bon6s bonăs . bonă 

Abl.. - bonis : a Don îs -. bon îs 

da 

„ Adiective, in -er cari pieră pe: zu 

Singular! 

N. v. nig ăr (m) nigr ă (f.) Rig um (n.) negru, neagră. i 

_G.  nigri  nigrae gri 

D.  nigr6  .nigrae nigrb,etc. 

Adiective, în cer, cari păstrează pe -a; 

NV. asper (m). “asperă(t3) asper um (n.)aspru, aspră . 

G. “asperi . asperae asperi 

„D. asper 5 „asper a ae . asper6, etc. 

Conjugarea TI cuprinde verbele cari au la infinitiv | | 

„„.. terminaţiunea €-re. 
„Indicativul prezinte are orele; _ 

!



a. 

Sing. _ eg-o, eu citesc Plur.leg-i-mus, noi citim. 
leg-i-s, tu citeşti _- leg-i-tis, voi citiți “ 

ii „begit el, ea citeşte “leg-u-nt, „Ci, ele, citesc 

Impert leg-e- -ba-t el, ea citea leg-e- Ba-nt, ciele, citiau. E 

Imp. prez. log-e, citeşte tu. „deg-i-te, citiţi voi 

„Conjugarea 1V cuprinde verbele « cari au 1a infinitiv 
terminaţiunea, t-re, 

Indicativul prezinte are formele: 

Sing. audi-o, eu aud" Plur. audi-mus, noi auzim 
audi-s, tu auzi” ... audistis, voi auziţi 

“ audi-t, el, ea aude ' audi-u-nt, ei, ele aud 

Impert audi-e-ba-t, el, ea  audi-e-ba-nt, ei, ele 
auziă. - .  auziau 

Irap. prez. s, auda auzi tu | audi: -te, auziţi voi 

: Crt 

A 

DE TEXTE ALCĂTUITE IN LATINA VULGARĂ.” 

XXII. “Familia romană e 

„. Disciputus Alburnensis familiam patris sui deseribit . 

Familia nostra ex octo personis constat, ex 'duobus pazeni 
tibns,. seilicet ex: patre et matre,. ex quinque fratribus 
et ex avia; avus, iam mortuus est, Ante Christum natum 

" etiam servi ad familiam -romanam pertinebant, - 45 

Sumus tres filii seu fetioli et duae filine seu fetae. "Unus 
ex fratribus uxorem 'duxit, sorores autem non sunt marita= 
«aj illae sunt virgines. Ex fratre maiore habeo nepotem 
et neptem. Nepos vix aliquos verba gannit : et in. brancia 

z 
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mergit. Ego sum avuriculus illorum et sorores. meae et) sunt 
illis amitae. Mulier fratis. est: mihi cognata. 

Uxor, consobrini veri morbo periit et duo filii orfani 
remanserunt; et ipse viduus. Morte igitur- non divortio seu - 

repudio orbus factus est. Nuper denuo se inuzoravit et ex 
' matrimonio isto duo filii nati sunt. Pueri e vetere uxore 
sunt vitrici seu filiastri 'et nova mater estillis mater vitrica 
seu matertera, seu noverea. - 

XXIII. Rudeniile 

Frater -parentis mei est mihi avunculus et uxor eius a- | 
mita. Pater meus 'nurum habet, generos non habet. -Narui 
pater.meus est socer et mater mea, socra. Parentes nurus 

sunt consoceri. Connubium per nuptias fit. Testes mari- 
„torum sunt nonni et duo sorii sunt filiani illorum. 

Nuptiae in basilicie, die dominicae, seu festis diebus vel 

servatoriis, fiunt. In mense Maio, quia tune 'cultus mortu- 
orum cadit, neque filiae libenter se maritant,. neque bar- 

“bati libenter se inuzorant. - 
In nuptiis hommines eântibus, iocis et hospitiis se delec- 

tant seu se desfatant. Carmina nuptialia sunt plerumqua 
clamitationes liberae et „iocosae.. 

N 

DECLINAREA III 

„XXIV. lulius Caesar! | 

Caesar erat. măgnus-. imperător et scriptor populi 

Români. Notae sunt multae victoriae magni imperatoris. 

  

1) Când e vorba de părinţi, fraţi, surori, : limba latină nu | 

întrebuinţează. „pronumele posesiv Noi îl intrebuinţăm aci pentru 

preciziune, | Si 

- iai i . . s_ 

pe 
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Noti sunt libri de bello Gallico clari scriptoris. Narrat 
de multis laboribus suis, de pugnis et de bellis.: Mag- 
nam gloriam parant claro- imperatori magni labores 
bellici,- Etiam doctrina et scientia linguae latinae ornat 

i 

a . - 
ps 

  
C. Tulius= C aesar; i 

clarum scriptorem. In claro imperatăre et scriptore erat . 
magnum ingenium, Magna est gloria tua, clare ime 
perător et scriptor. Ma 

Vita Caesăris est plena multărum, labrum et peri- 
“culSrum.  Caesări et magnis imperatorihus parabant 

-., 

D
E
 
A
O
 

e
.
 

 



* 

ploriam ingenium, scientia, indiastria.. Magni homines 

oz 

Jabâres magnos supărant. Laboribus et industria multi 

homines ornant vitam suam. 

„ Expresii de memorat : Ad. litteram — Dura a sed- lex. ! 

i Ai 

AŢIE * 
„ Hcademiciaa AL. GRAU 

XAV. Soldaţii şi comandanții Romanilor -" 

Milites et duces Romanrum bellicosi efant. Militum 
et ducum audacia et disciplina Români cunctos po- - 

piilos superă-. 
„bant. Magnus . 
amor patriae |. 
erat in militibus - 
et ducibus Ro- 
mânis. Praeclă- 

„rae victoriae et 
praeclăra prae-" 
mia - ornâbant - 

-milites et duces. 
 Multorum popu- 

1l5rum _victores 

erant: milites et - 

duces. Români. kb 

- Milites aut ex: 
equis aut 'pedi- 
tes in proeliis - 
pugnăâbant. Pe-- 

  

  

  

- . 
CD îm   i, 2 aia, Se, 

  

Soldaţi romani . 

dites pila et gladios, scuta et galeas hab&bant; equitibus 
gladii -et parva scuta erant.: -Duces copiărum initio 

"erant reges, deinde consules, postea imperatores, Lic- -- 
tOres erant comites ducum. 

. Expresii de memorat : Urbi et orti - — Ultima ratio, 

/ 

31
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XXVI. Apollo ,. - 

„Apollo. erat filius Toys, et frater. Diănae.. Apollinis 
  «in tutâlă erant poetae. Co- 

i 
“i
 

It a 

|  sae. Musae ad sonum ci- 
* thărae "cantăbant. et deos 

* Apollini oraciium Delphi- 
" “cum .sacrum erat. Ibi deus 
“hominibus per Pythiam sa- 
cerdotem futira nuntiăbat. 

: Sacerdătes -Delphici erant 

“g&na erat sapientia. Pari&- 

Ă donis ornâti. erant. 
| „ Expresii de memorat: Nihil 
"sine deo — Sapienti sat. 

—— XXVII. Sacriticiul: la: 

“Apollo Musagetul, muzeul |.  . ' Romani 

      

  

    

Vaticanului, Roma. | Popăli: antiqui deos sa- 
i crificiis “ placăbant, Apud. 

 Românos plerumque sacerdotes sacrificia parăbant; nam 
sacerdâtes iuris divini periti erant,. „Supăris .deis albas. 
hostias immolăbant, inferis. nigras. Nume&rus. hostiărum 
interdum permagnus: erat; Sacerdătes capita hostiărum . 
ornăbant. corânis aique - -ornătas ante templum  mactă- » 

* bant.-: Exta în aris cremăbant, Deis praceterea tus, vi- 
- = num, lac, mel grata dona erant. Post sacrificia Sacer. 

” dates ad hondrem deorum epălas; parăbant. 

a) ” 

32. Sa a At 

„__ miătes Apollinis erant Mu- 

inter epiălas: delectăbant,. 

: * custodes fidi templi Apolli- . 
nis. In sacerdotibus. ma- - 

tes templi Delphici multis - 

Expresii de memorat: O sancta a simplicitaşi— O tempăra, o Iores. 
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E Sacrificiul lui Bacchus, 

XXVII Marea 

„Mare . est. vastum' Ii profundum. In mari. “mialtă ct 
mira animalia suat. Ttăque poelae. non recte mare appel- 

lant infecundum. „Maria sunt circum terrâs. Natăra ma- 
“rium varia est; alia maria sunt frigida, alia calida, 
_ Autumno et nieme maria nautis magis periculosa sunt . 
quam aestăte. In alto. mari procellae | nautis minus pe- 

- riculosae sunt quam in ora. 
lixpresii de memorat: Cum grano salis—De iure. Honoris causa 

DECLINAREA II 

Substantivele. de declinarea a freia au genitivul 
-- singular .. terminat în -IS; terminaţiunea nominativului 

singular e foarte variată, i 

61173, — 935, — Popa-Lisseanu, Cultura Romană, cl. III sec--3, 33 ,



"Ele se împart în două clase: ... 

4 

a) Unele se“ numesc“ imparisilabice, pentru că la N 
gcnitiv:au 'o silabă mai mult decât la nominativ, Ace-. | 
slea sunt consonantică, pentrucătulpina- lor + se term n nă 

-- în consoană. 
D) Altele se numesc: par isilabice, pentrucă numărul 

silabelor dela genitiv este egal - cu al celor dela no- * 
.minativ. Acestea sunt vocalice, penirucă tulpina lor . 

"se'termină cu vocală. 
Imparisilabicele ( consonanticele) « se declină în mo- 

“dul” următor : 

" Masculine şi: "feminine: 

„T2X, (m) rege. corpus, (m) corp; : 
Sa G. 

o Ac, 
a AbL 

“Plur. N. V. Ac, "6 

D. Ab. 

 Sing.N.V.- 
reg. is 

reg îi 
reg &m: 
reg € 

reg €s 
reg m 
-r&g ibus 

Corpor Si 
- COrpor tim o. 

Neutre 

corpor is 

Corpor i' 

"corpăs 
corpor 

COrpăr 1biis 

In regulă generală, consonâiaticile au acuzativul £ sin- 
gular în em (afară de neutre), ablativul singular în -e 
şi genitivul plural în -z277; iar neutrele au nominativul, 
vocativul şi acuzativul plural în -a. 

Parisilabicele (oocalicele) se declină în chipul ur 
- mător : | | 

| -. Masculine şi feminine Neutre .. - 
Sing. N.V.. -avis(f)j pasere mar €, marea 
Ge apis 17 mar îs . 
"D ao î. mar i 
- Ac, av E&m- mar ă 
AbL av €.: mar î. | 

Plur..N, V. Ac. au €s maria. o 
i IG, ao îiim miar îiim S | Di Ab av bis: ibiis mar



_saepe bonae 
'erant, sed popă- 

-tilrna;homo ină- 
“pr&bus, mag- 

" 6nemn paraverat, 
- Orător- praeclă- 

.. rus quattuor ora-. 

“tiones contra 

- Xilio legionum. - 

_nae. Catilinarmn . 
in pugna magna, - 

„» Români Cicero- . . 
Ă nem multis gra- 

Priri urmare, dcziinarea” parisilabicător se deosibeşte E 
de a imparisilabicelor prin: aceea, că au genitivul plu- 
ral în -iurm; iar neutrele au ablativul singular în d și 
rrom. ac. şi voc. plural: în :ia,- 
Sunt “considerate ca parisilabice toate neutrele. ter. 

minate la nominativ . singular în . -al şi -ar, ca: ani 
mal, animal; calcar, pinten... o 

„ Pertectul şi mâi mult ca perfect. Indie. Conj. La 

| XXIX.: Cicero DC 

Inter orâtâres" Latinos Cicăro praeclărus erat. Multas 
oraliones in . foro. pro. amicis suis et contra inimicos 
recităvit.: Cice- Sa Se 
rOnis 'oraliones 

jum non semper 
delectăbant, Ca- 

nam  coniurati-: 

Catilinam _reci- 
tăvit. Consul au- 

popiilum Romă-! - 
num. serv âvit. 

Legiones Romă. - 

superav&runt, -  



n. 

- tulaţionibus oneraverunt, Orator enim Romam a peri- 
„călo 'et proditione liberaverat, e 

i: Expresii de memorat: Corpus delicti. — În vino veritas: , 

- Conjugarea ÎL, Indicativul perfect: a | 

S. Lauda-vi, am lăudat. - P.lauda-vi-mus, am lăudat lauda-vi-sti, ai lăudat landa-vi-stis, aţi lăudat: " daadaivi-t el, ea a lăudat. - lauda-ve-runt, ei, ele au lăud.ţ . 

i Indicativul mai mult ca' perfect: | 
S. Lauda-v-ăram, lăudasem P. lauda-v -erămus, lăudaserăm 

Iauda-v-ăras, lăudaseşi - lauda-v-erătis, lăudaseraţi - . 
lauda-v-ărat, lăudase „_.... tauda-v-erant, ei, ele lăudaseră Se 

LECTURA . -..-. 
„DE TEXTE ALCĂTUITE ÎN LATINA VULGARĂ. . . 

„ Sa XXX, Câmpia 
Discipulus Pelendavensis ămico Alburnensi. salutema. 

„În regionibus nostris..homines non excutiunt ex balneis seu 
_ fodinis, aurum, argentum, aeramen, ferrum et plumbum. Oecu- 
“patio hominim. nostrorum est agricultura. Campi nostri et. "loea sessa sunt pleni cerealium, dona dene Cereris, et col- -. :“les sunt pleni vinearum, dona, dei. Bacchi. 

Sunt: apud nos seminaturae grani, hordei, secalis,- milii, lentis; sunt „etiam foenieia vasta. Inter seminaturas agri- 
colae cannabein colunt. Quando . seminaturae sunt coctae seu maturae, agricolae illas sicilant :in mamiculia, ad-post .. tribulant, illas in carros: ificarricant et ad „casas suas du- | cunt. Herbam metunt, ezsucant et in foenum perfaciunt, : "- quad hiberno. tempore animalibus seu vitis ad manducandum E "Gant, -aut simplex “aut ammistitatum cum-paleis.. |. _ Mulieres frangunt cannabem etim malleis "et ex illa, fa- „- iuni aciam, funes, fimbrias et pandiam. : --: aia r 2 

 



Humum interdum, implet fi x,  migelline, spim, marra- 
cina, cicutae et sabuculus. Sacpe seminaturae sunt preia 

locustarum et exstricatae sunt a soricibus,. 

In collibus nostris et in pratis sunt etiam vineae cum. 
vitibus, quae bonum vinum "dant. Apud nos est proverbium:, 

„Spicum plenum st stat picatum. Vale. i 

sa 

-:. Adjectivele de-declinarea a III-a, - 

XXX, “Tartarus” Si 5 A 

 Tartărus erat sedes tristis. mortuoruim. Styx, Muvius. 

“lugăbris, sedem vivOrum a sede mortudrum separăbat, 
  

        ia Charon, Mercur şi un suflet. (Bell-s Latin course, L.ondon),.



". Mercurius, nuntius dedrum, animas' tenues ad fluvium . - 
- lugubrem congră&gat, ubi Charon, nauta tristis et terri- - 

_Dilis, undas servat -et manes trans fluvium portat: in , 
nave lugiăbri. Animae- per speluncam imrnănem intră- 

„bant portam-Tartări, ubi Pluto, deus crudălis, incălas 
regni tristis Sabernăbat. Ante portam- Cerberus, canis . 
horribilis „et immâănis, regna  tristia servăbat.: In Tar- - 

__tăro animaăe canem. crudElem. tim&bant. Poenae tristes .: 
„et crudăles omnibus manibus improbărum mortalium 

commâines erant. . 
- Expresii de memorat: Argumentum vaculinuin. Variatia 
delectat, , 

XXXII, Centauri 
„Veteres poetae. incredibiles fabilas de centauris nar- 
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Centauri. Si 

rant. Corpăra et membra centauroruni. sunt - ingentia. . | Centauris. € est natăra duplex: „Sunt siimiles „eduis, sed - 

38. a



capite et pectăre: hominibus sunt similes. -Silvestria 
““ animalia centauri necant velocibus sagittis; Fere: omnes. 

sunt indâle audăci et. crudăliOFere omnes sunt ad tur: 
pem ebrietătem.. proclives. Mistri agricălae terribilem * 
centaurărum iram timent; Attămen centaurus Chiron, - 

pracceptor -Achillis, clementi et sapienti indăle fuit. 
„Expresii de „memorat: Rara -avis. — Pro fempore, — —-Sursum 

corda. - - e pa . 

XXXUL Scntinţe şi proverbii | 

Fortes fortâna adiivat. - Omne principium dificile 
est. Molles preces vincunt dura pectora. Turpe est aliud 

„dicere, aliud sentire. Vita brevis, ars longa. Repetitio - 

est: mater studiorum. Consuetădo . (est) altera natăra. 
Arbăres altae non semper radices longas habent. Ex 

„ungue leonem, ex auribus asinum (cognoscimus). Una 
hirundo non facit ver. Nihil est ab. omni . parte beatum. 
Quale vinum, tale. Latinum. 

51. Adjectivele. de declinarea Ila, întocmai ca si 
substantivele, sunt -de două feluri: - 

1." Vocalice sau parisilabice, având două termi- 
naţiuni: -is pentru masculin și feminin,-e pentru: neu- N 
tru; de ex.: 'duleis (m. 'f.) dulce (n.) dulce. - 
2. Consonantice sau imparisilabice, având o 'sin- 

gură terminaţiune pentru câteşi trele genurile; de ex.: 

felix (m..f. n) fericit. - a -. 
" Parisilabice : ” ;; a  Imparisilabice- 

A i - - | Singular SR : 

N. V... duleis- (m.f£.) - dulcă (n) felix (m. fi n.) , 
G... 2 --  -duleis : .. 7 fellois. 
D.Abl. 0 dulci e în e felie 
Ac. ai dule em *. duleă i: „fete em feliz 

„» „Plural i 

N. -A, V. dule âs dulciă a felie €s felie a 
"G.* duleium 1... felicium. . 
2. Ab „duleibizs. îs deliotbăs 

a



” ” 

In regulă: generală, - adjectivele de declinarea III, 
atât cele vocalice cât şi cele -consonantice, au ablati-: 
vul singular în 1; nominativul; acuzativul Şi. vocativul 
plural: neutru în ia; genitivul plural în iun, Sa 
„Genul substantivelor de declinărea III. Sunt în- ge- 
„nerali 

1. Masculine,- substantivele terminate în 0, or, er, os 
Şi imparisilabicele în es. . - 

2. Feminine, substantivele terminate în a5, is, aus, 
x, parisilabele în es şi cele în s precedat de o. con-. 
soană, . - - 2. 

3, Neutre, substantivele terminate în a, €, cj , ru &. ar, ur us-(gen. Oris, eris uris), .-. 
. i N - _ Ta e ae 

pp LECTURĂ i 
„2. DE TEXTE ALCĂTUITE IN LATINA “VULGARĂ, 

XXIV, Pădurea sau codrul .. 

“Magnae et vastae sunt silvae terrae nostrae, imprimis în | Moldavia et Transsilvania. Silvae istarum provinciarum sunt 
compositae ex variis essentiig - ligni. Sie -habenius fagos, frâxinos, populos, tilia, platanos, carpinos, ulmos, pinos, iuniperos, iugastros, mestecanoa, cornos, alninoa, „daphinos;. " lauros, 'abellanns, stirpales, sâlices aliasque arbores, ”..-Salices erescunt imprimis pragter' rivos et aquas curren= tes et praeter valles humidas, iuniperi autemin culmini= bus montium altorum, et tufae ad. radices illorum. Non- nullae arbores habeht. resinam, aliae viscum.. - - | În silvis, seu guadris;et in montibus nostris vivit integer lumen seu mundus animalium. Vivunt illuc ani , seu ferae, aves inmimerae variorum colorumn, insecta, reptilia ei serpentes; Ferae silvarum prendunt' animalia. domestica seu vitas, illas dilacerant et manducant, Ferae etiam homini=: | 

a) 

40, ea 

malia silvatica 

 



bus sunt periculosae, quando. illis obviam .exeunt. Sie sunt 
ursi, lupi et vulpes. Leones,-tigri et. leopardi nori yivunt 
in nostria silvis.seu paludibus et in nostris miontibus. Ve- 
natores enantur in „montibus, praeter feras, etiam capras 
rubras seu roseas' et capras nigras, cervos, „porcoș silvati- 
coa „et alia. ERE 

m XXXV, Păsările din pădure 
” i | D:- ă E 

Aves rm paces et aves 3 peregrinantea delectant seu diafa- 
lant in silvis auditum. nostrum, nam tufae et arbores altae 

sunt peragratae et contribulatae a multitudine avium cantan- - 

tium. In ramis tufarum et axboruin se aâcaptiant cum 
glarris suis vultur seu aquila, merula, turdus, turturella, cuccus, - 

„_ luseinia seu pervigilatoria st gavia. Grues, grauli,” cotur- 
“ niculae, hirundines, mpusseres, motacellae, ' corvi -et 'aliae 

aves exvolant per: campos- et “praeter casas ' hominum. 

"„Bubo est avis: nocturna. Arma avium ad apparandum sunt 
glarrae; cum" his et: cuin rostro exeariant venatores. | 

In silvis : seu paludibus invenimus “seu afflamus_' etiam 
fructus -bonos ad mănduicandum: fragasy moras, : boletos 
et ălia. î ea a 

Inter plantas silvarura « et ad vadicinas arboruni se a/Hant 

interdum serpentes, qui: non.- sunt. „periculosi, „excepta vi- 

pera. venenosa, E ie 

In silvis'vivunt plurima, animalia parva, iăsecta nomi- 

nata, + ut. muscae, tentilia,. scarabaei. i E " 

.. 

 BECLINAREA IV-a! Și 

“XVI Orcus. 

. Graecărum opinione homines post mortem - in Orco 

nabităbant, Orcus locus, obsciirus erat. et difficiles adi- 

„tus habZbat, Nam - magna circum. „erant: flumina, „ut 

a



S - 7. 

“Styxiet: Cocytus, Charon nauta mortuos transportăbat 
,.. “ fluctus” Stygios, Mortudrum animae sine -sensugerant; 

reditum' ad lucem. solis non' habâbant: Rex inferorum 

      
_ Infernul. Pictură pe un vas din Miinchen ; 

erat Pluto, deus vultu tristi et - severo. Magni erant . 
hominum nefarisrum in Orco cruciătus, | Sa 

| Expresii de memorat: Manu militări.— Lapsus linguae, — - Zapsus calami. i Ie . 
Ta N! 

> "XXXVII. Coarnele animalelor, ..: 

Cervârum genua parva sunt, cornua autem. magnă et - "- ramis siinilia sunt. Tauri et cervi' cornibus pugnant. - Vulnera cornuum canibus periculdsa sunt. Venatores. cornibus animalium tecta: sua saepe ornant.. Multi. ho- -. 1... mines cervGrum- cornua magni (mult) -aestimant,. Ve- „-  natores non solum-cornua, sed etiani caput cervi - a- mant. -Venător cervi corpus in veru ante . ignem figit; Expresii de memorat: — Casus-belli — Statu quo, e 
* 
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Substantivele de declinarea a patra au genitivul tes-: 
minat în -us. Cele. mâsculine „sau feminine au' nomi- 
nativul singular” terminat. în -us, cele” neutre în -u. 

Masculine- şi feminine „Neutre: în 

Singular . - a 

i N. V, . | fruct. .ăs s (m.) (ruct “corn. u, corii N 
G._ - . ruct iis corn îs... 

„Du. - fruct ăi -. » cornă 
Ac. fruct-um  .:. cornu: -. 
„Abl. -: fructă-.. . - .cornă., 

m Puma. 
N. Ac. V. fruct is. - ...: cornăă . 
G. . . fructiăum ” .:: corn ăum - 
D. Abl,:, fruct ibăs : -: - corn -ibis': 

- 

“- DECLINAREA V.-. 
m op 

DRE - - . 

A
 

Sf - 

XXXVI Zilele la Romani o] 

“Dies est pars - mensis.. Hora est „pars. diei. Dies 
diei non similis est. . Dies diem 'docet.. Die homines 
laborant, - -nocte . dormiunt. Aestăte dies” 'longi, sunt, 
„hi&me- breves. Motus terrae est causa longitudinis 'dig- 
rum. et. noctium. In nostris: regionibus” bis: in anno.. 

- noctes di&bus pares sunt. Dies natăles multi cel&brant. 
„Nomina.. dierum apud Romanos erant: dies Solis, dies . 

. Lunae, dies Martis, dies Mercurii, dies Iovis, dies. Ve- 

“neris, dies Saturni. - 
- „Expresii de memorat: Ad rem — Boria file — “Stenatus), 

P(opulus Que) B(omanus). . . 

Substantivele „de -decliharea aV- -a au genitivul Sin- 
gular terminat în CL, iar „nominativul sing ular e ter- 

„minat în es. pe 
.. 

= 

2 UD ii *



Singulăr e Prural 

N. V. râs, lucru! di 6s,. ziua N, Ac. V. râs - dl €s:. 
G. . ră : ai :--.:G. -  . rârum di &rum 

_D. răi ară -. -D. Abli r&băs di Ebus 
Ac. : rem  diem  -: A 

” di & - AbL r& 

- Vocala: e dela: genitiv şi. dativ eîngulăr este “lungă; | 
când e precedată de i: diei, faciăi,. glacizi; este scurtă 

când e precedată de consoană: râi, spăi.. | 
Afară de res şi dies, celelalte substantive de decli- 

; narea V-a nu se declină la plural; sau dacă se declină, 
n'au nici genitiv, nici dățiv-ablativ plural. | 

Substantivele de declinarea a V-a-sunt de genul. fe- 
minin, afară de dies şi: compusul său meridies (amiazi) 
cari sunt masculine. Cu toate “acestea, : dies la sin- 

: gular este feminin, când însemnează „lumină“ Şi 
expresiuni de termin, ca die constituta, la ziua holartă 

DRE LBCIURĂ. Să Sa 
DE TEXTE ALCĂTUITE IN LATINĂ VULGARĂ 

A “Corpul orala. e - 

“-Disoipulus e hesculo: partes. corporis 
; humani describit, 

XXI “Capul. 

Homo constat e ex aninio et corpore. Partea corporis Tu 
mani. a vertice ad. caleaneum : sunt:. “capul, truncus et menbra. 
"Ad “capat. seu. capitinam. observamus pilum, nigrum xel 

castancum apud teneros, eanuntum: aut “album, apud: veteres, 
Ad eaput pertinet. frons_et. templa, facies, oculi cum plup- 
„peis, genae, supereilia, nasus et -nares, “labra - seu - buzia, - 
buccae, :barbilia, aures, 'gula, etiam rostrum nominata, lin- - 

'gua;, dentes, maxillae, gingivae,-: glandes et coelum: gulae, 
* Viri barbati: et iuvenes scu fetioli mustacia et: barbam 
„radunt, pilura e subala non .radunt. “Ante Catonem Censo- 
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- ” : . 

vioara: homines barbam: et -mustacia portabazit. In gula ha- 
bemus : salivam seu sputam, quam scuipamius, in naso, 
"qvando cum gutturalio sumus, mucos habemus.  -..- 

Feminae seu mulieres et: filine seu fetae portant "cireellos 
“in auribus, margellas et salvias a guttur, brachialia in 

manibus « et „annulos in: digitis. - 

, i ; Comparațiunea adjectiietor 

aL Clădirile din. Roma Să LI 

Antiquissimis temporibus. pauca' erant. clara et nota 

aedificia în urbe. Roma; postea multa. erant notissima 
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“divitum hominum, altidra et amplidra templa dedru.n, altisşimum et amplissimum erat amphitheatrum Flavi- um “sive „Coliss&um, - Multa erant clara. fora: clarum :' erat forum Caesăris, clarius forum 'Traiăni, clarissi- „mum forum Romănum.: Clari et utiles: erant 'aquaeduc- „tus, claridres et utilidres balneae,. sive thermae, claris- Simi et nobilissimi circi. et . theatra. Nonniulli- aquae- _ductus longissimi erant. :- 
„Expresii de memorat: Wervus rerum—Panem et circenses, 

ia 

a, Imperitil romari , 
- Tnitio non magna erat civitas Româna, postăâ maior .! denique maxima 'omnium Civitătum Europae-antiquis „ temporibus. Multas gentes in : Africa, plures. in Asia, .- plurimas' in Europa in sua potestăte hab&bat;: Antiquis- | Simis temporibus: mores „Romandrum  erant optimis postea peiores. “Optimi mores erant summum bonum -. et maximum: praesidium reipublicae Românae €t prin- " cipătum plurimărum gentiuim parăbant; Pessimi more“ erant causa. maximae discordiae, . Maximae' discordiae . . €rant, aetăte bellăruni civilium, causa -pessimae per- „niciEi. imperii Români; . | a "Expresii de memorat; Est. modus in rebus—Utile dulci 

7 

2 FIII. Sentinţe şi proverbil - 
Certa pax melior est: quam sperăta victoriă. Veter- rimus amicus optimus est: Vita humână simillima est: floribus. Nihil est turpius . quam vitium; Maximum re: - „medium, irae est mora, Amicus Plato sed magis amica veritas. Usus omnium rerum magister est. Res huma. - 

î 

A a 

„edificia,. Altae . et amplae erânt domus nobilium' eta



A 

A 
A nae cadăicat sunt. Per risum -multum cognoscimus stul 

-“tum. Manus 'manum lavat, Usus tyrannus. Ex. fructi- 
bus arborem cognoscimus, ex cantu avem. . 

Comparaţiunea adjectivelor în limba latină: se „ace 

în două feluri: . . 
"1. Prin prefixe, ca. în: româneşte, . de ex: | . 

* Pozitiv, pius, evlavios. Compar. magis pius, mai A 
evlavios, Superl. maxime pius, foarte evlavios. 

Pozitiv, DOCUUS, gol.: Compar. magis Dacuius, Super, 

maxime vacuus. 
Din magis s'a. format adverbul românesc mai, iar. 

din fortis, tare, s'a “format 'adverbul românesc foarte, 

. înlocuit în Moldova prin tare, de. ex.:. tare eylavios o 

adecă foarte evlavios. E 
* = Uneori în loc de-niagis şi maxime, cari: sunt mai - 
mult adverbe, se puneau .prefixele per sau prae. De 

x.: permulti, foarte multi; permagnus, foarte mare, 

pradelarus, -prea strălucit. : 

2. Prin sufixe. 

Comparativul adjectivelor se formează - adăugând la 

“ tiipină terminaţiunea. -ior, dacă: adjectivul e masculin 

sau. feminin,  terminaţiunea “us, dacă adjectivul, e 

“ neutru. 

Suporiativul se formează, în general, adhugând la 

“tulpină terminaţiunea issimus. pentru masculin; issima . 

pentru feminin, in: issimum pentru neutru. .. 

Pozit, .. Tulp, “ Comp, Aa Superl. 

longus, -a, uni .l0ng- -.  tongior,. -ius. longissimus, -a, uni - 

“Ţelix ? - felic- „felicior, -ius felicissimus, -a, -um 

Insă, dacă adjectivul. e terminat la - nominativ sin-“ 

. gular în -er, superlativul se formează adăugând la n0- 

_minaliv masculin singular terminaţiunea _ -rimus, 

-a, -um: e | | 

'niger, -a -um . superi, niger 7imus, -a, -urm j 

““pulcher, -a -um - :  pulcher rimus, -a, «ura : 

- cele, «ris re. :. pi. -. Cele rimus, -A, “UR 

iii ” 2 - ă 47. .



„ Comparativul are” genetivul--singula î.. „Oris şi se 
declină intocmai-ca substantivele de declinarea III con= 
sonantice. e 
„"Superlativele se declină ca adjectivele ds. declina- 
rea la şialla OO i 
“Următoarele adjective fac comparativul,, cu totul ne- - 

regulat, fiindcă au o altă tulpină decât cea din pozitiv. 
Comparativ - - ”-  Supeslativ. 

* Bonus bun . melor (m.f.)” melius (n.) optmus,.-a -um -| malus rău peior - Pelus: : :: pessimus,, , magnus mare maior maius „ RORIMUS,p a Daârvus  .mic minor . -: - minus. m MUS, a 
Buultus mult plus, Plures - plura : plurimi. ae, a 

“LECTURA - 
„„DE TEXTE ALCĂTUITE IN LATINA VULGARĂ . -.- 

3 i _ Corpul omului a a - Discipulus e PResculo partes corporis humani a enumerat 

„- XLIII, Trunchiul şi membrele 
“Truncus iunetus est cum capite per guttur. seu grumum | seu cervicem. Ad truneum hominis videmus praeter furcam | _peotoris, duo latera, seu rena, humeros, zitias, quae gurgu- - | -neum habent, stomachum, follem seu panticem, spinam scu “spinalem, crucem spinae, spatham vel, dorsum, ostas, coxas, * mediolum et umbiculum. N a a Membra seu medullaria sunt duas manus, ' dextra et sia. „ nistra, quae. brachia, formant, et pedes,.. Ad manum habe-" mus eubita, palmas,- et' digitos cum unguibus, Digitus gros- sus etiam pollicaris. se nominat. Quando. palmam stringi- - 

. 

mus, facimus-pugnum. Apud: pedes habemus pulpas, genua, „ rotulam seu ovuneulum, digitos cum unguibus et calcaneum; Quando'non bene calceati sumus,. tempore hiberno frigore degelamus, o . . 

48
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—,hRes aequa est, iterum r 

Tatra caput habemus testa et. cerebrum, întra pectus 

animam seu Cor, pulmonem, stomachum seu ventrem, * mie 

nutalia, “splens ficatum, matia et. vesicam. Habemus . etiam 

în corpore nostro sanguinem,” musculos, venas, 'arterias, 

nervos, fel, ossa, cun “medulla, et erassitudines seu oxungia. : 

Caro adoperta est. cum pelle, quae porros habet et fila sub- 

tlia pili. * - | 

XLIV. petectele corpului omului. . | 

“ Nonnulli "homines “habent apuă guitur geusias; ali. ha 

bent în pelle nigellos seii- carbunculas, furumcellos' et pâ- 

- tiginem. Pueri si non bene 'curati sunt, habent in 'oculis 

„horridorem, in capite lindines. et peducellos, in: pelle ara 

neam, seu seabiem, în “estimentis pulices. Quando * carbun- 

culae et aranea nos manducat, -scarpinamus nos usque ad 

sanguinem et. quando dentes “aut maxillae sunt „eziricatae, 

illas. excutimus seu. illas plumbamus. ME Si 

Animalia domestica et fera habent easden partea corpo- 

xis quam homo; nomina autem: sunt nonnunquam “mutata. Illa 

habent brancas, faleas, .glarras, .: botum, „Coman, caudam, 

cornua, “ubera et cristas.: 

Nennulli homines. sunt muti aut surăi, aut orbi, ant era. 

cloppi, aut gibbi ete. i 

a Si 1 Pronumele persona! şi posesiv 

XIV. Răspunsul u unui advocat, 

Roscius, „praeclărus.:- iuriscorisiiltus, puiblicos” 1udos 

quondam + spectabat. 'Subito.vir rusticus appropinquăvit. 

„Da mihi, inquit, responsum, praeclăre” Rosci:. canis 

“ divitis, vicini 'meum agrum “intrăvit necavitque “tres 

pullos; quantăm tu mulctam domino Ganis indicas? — 

-„Quattior denarios“ ; respondet.: Roscius. — 5 „Da mihi 

-igilur denarios“, -inquit: ille, tuus enim canis 'reus est.“ 

espondet Roscius,. et t liben- 

Pa E 

r



4 

ter tibi: quattuor: denarios do. At tu. primum numera 
-mihi: quinque 'denarios: nusquam enim „iurisconsulti - "sine mercâde dant responsa sua. 

- Expresii de memorat: Alter ego = Sui generis, 

“ Pronumele personal în limba latină. are numai per. 
- “soana întâia şi “a doua. Pentru persoana a treia nu 

există. decât pronume. retilexiv. a 

| Singular PR - 
o Pers. 1 . Pers, II „Pers. III (reflexiv) 

N.-€g5: eu. : fă tu. a 
G. mă de mine tăi de tine sui de sine. 
D..  mihi mie tibi ţie .  - sibi sieşi Ac... mE. pe mine fe petine s2 pe sine | Abl. mz dela mine f2 delatine să dela -sine - 

| | - Plural | , 
-N.  ndsnoi >. -.!-- vos voi oc. G. nostri de noi:: - vestri de voi 

| i nostrum dintre noi  vestraum “dintre voi. D.  nobisnouă . . __V0bis vouă 
A. + năspenoi: !.  păs pe voi. - _AblL ndbis dela noi - 'vobis” dela vi 

Pronumele pe:sonal de persoana III-a nu există în  latineşte. Când e trebuință de un: asemenea pronume, se pune is; ea, id, sau un alt pronume demonstrativ, - Formele singulare ale reflexivului -servese Şi la plural, La persoana Ia şi II-a, genitivul. plural are. două forme. Forma nostri, vestri se întrebuințează ca com- „ Plement. la verbe „şi la adjective; cari cer genitivul;. _. forma „nostrum, vestrum e partitivă, adică se pune ca atribut la cuvintele cari arată o parte; . Ş “ Când ablativul'e însoţit de prepozițiunea' cur (cu), această prepoziţiune se așează enclitică la pronume: ecunn, . tecum, Secum, 'Robiscun,  vobiscumn, - cu - ine, cu tine, etc. N a ee 
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r. 2 PEGitiniGle posestee . 

Profiurnete: şi adjectivele p posesive “sunt: 
7e-us, -a, “un 

tu-us, -a, -um 

Su- us, -a, ură - ( 

. noster, -tra, trum 
* vester, -tra, -trum . al vostru, a: voastră, 

„al meu, a mea 
al tău, a ta,: 
al său, a sa,, 
al lor, a lor,.:- 
al nostru, a noastră, 

Aceste pronume se declină ca bonus, -a, -um' cu 
deosebire că meus, face vocativul mi (de ex.:. 

puer! O copilul i meu'!) 
, 

XVI, Socrates şi Alcibiades 

Socrăteş et Alcibiades Athenienses erant. Ile e pauper- 
hi dives erat, Il - 
lius casa parva, hu-: 

ius aedes SDIenăE 
dae erant. Ili tan- . 

tum res necessa- 

riae erant, . huic 

- etiam multae_ pre: . . 
tiosae et  luxurid- 

sae. Illum omnes 
hominessapientem -: - ; 
appellăbant, hunc 

- audacissimum. 'În | 
illo magna sapien- 
tia,in hoc "animus 
audax neque con- 

AN 

stans erat, Illa est - 
„magna virtus; hoc 

- magnum vitium, 
Et.saepe vita! 

“paupărum et divi- 
tum - diversa - est, 

* Nam ea saepe fe- 
  

- Alcibiades, 

„0: mi 

Na, Pronumele demonstrative în



ficior est! quam sta. Eam propter mores” simplices et 
- probos - saepe. laudant, istam propter luxuriam <Vitupă- 

rant. In ea magis impărat necessltas, in ista avatitia, 
Ila sunt: commăda. paupertătis, haec sunt _incominăda 

" opulentiae, - . SE 
" Expresii de memorat: Ad Hoe.- — Ipsissima verba, sau 6xpressis 
cerbis. * — pf - a. , 

„„ Pronumele” demonstrative sunt; i - i 
AR : 4 Is. | 
sa Singular: - - a Plural 

N. = o (09 ca oo e) (aa) cae (£.) 'eă: (n) 
-G. eius =! -. „ €rum €arum €drum 

D.. d (diftong) dis (is) 
Ac... cum : eamid '-.. -. „co JS: . 6ăs -  .€ă. 
Abl. 65 od. 60 - :- is (es). i 

Ca is, ea, id se declină şi . dam, &ă- dem, „ă-demj. - 
eius-dem, &i- -dem. (două silabe), Cuunz- der, ete, 

DP a 
- Singulas Sa 0 Plural 

N. : hzo (m.) haeo (£.) hoo (n.) hi (m.) 7 hae (£.) haee (a 
„G.  : huius:- . *: 'hărum hăruin hărum 
„Di. huto(diftong) O Oe his 
Ac. huno  hanc . hoc. “hos. hăs. hucg 
Abl, „ho - hăe: „he RI „Hs Iă Sa 

3, Iste Ă 
_ . Singular A - - Plural - | 
N, îstă (m.)istăt. »istad (n) ist : : istae istă 
G. - - istius *.- . istorum istărum istorum 
DS n-o istie. 

„Ac. istum -istam istud istos istas stă” - - Ablistă: „ista ist isiis., | 
_ : Ga iste se. declină şi ille- şi. îpse; cu deosebire. că 

ipse are nominativul Și acuzativul”- "Singular ipsun - 
(e um, nu-cu d). . a 

s2 “i



Pronumele relâtiv şi interogativ 

XVII. Socratis dicta: 

Socrătes' cum. civIbus omnium ordinumm. setmiines 

hab&bat. Clara sunt ' ri ri = 
haec dicta eius: - Ea 
Beati ii sunt, qui - 
sorte sua contenti .. . 
sunt. Homo pau-* 
per, qui parvam - 
„casam habet, saepe 
felicior est quam 
dives, ' cui aedes 
“splendidae sunt. - 
„Eos parerites laudo, 

- a quibus filii' bene. 
educati sunt. Eae 
urbes felices sunt, 
quarum cives for-. 
titudine libertătem . 
patriae servant, Vi- 
tupăro eos, qui vos 
ad bella iniusta ex-". - 
citant. Contenti - 
este, Athenienses . 
o. Pt PI Socrates. e Ă 

65. ipso imperio, „..... -: 
quod nunc vobis est. Quis vestrum. ignorat. prover-.. 
bium: Homo' ipse fortiinae suae faber est. ÎN 
Expresii de memorat: Quid novi. — Eiusdem  farinae Mă 

  

    

  

  

| 

, 5 "4, Pronumele. pezativ 
Bi 

Pronumele. relativ este qui, , quae; dizod, Câreb ce? 

E se. declină- astfel: i | .



- . = . 
- 

. - Singular Ec . | - Plurat” 
N „aut(m.) auae(i.) quăă(n.) quz Quae gnae 

| Ccăius - gudrum gudrum Qudrum 3. „ cul(diftong) .. . O guibăs: | Ac. guem quam qudd  quds.: quăs . - quae Abl. ud. quă'- quo. A duibas 

5 Pronumele interogative gate, 

| Pronumele intârogative, mai principale, sunt trei: - 
.  Qui?-. qua2? "Quod? care ? ce 2. 

"Quis? Quid? cine? ce? - 
"=" Utera: utra? utruni? cine (care) din doi ? LI 

Qui? quae?. quod?. se declină intocmai ca. pronu- „mele relativ, . - E | Quis? Quid? are  celelalte- cazuti la: fel cu pro: ” numele relativ, afară de acuzativul Singular. neutru, „care face guid, ÎN - Uter. se declină numai la singular. şi are: câzutile la - fel cu niger, nigra, nigrurn, afară de genetiv şi de dativ Singular « cari fac utrius şi utri pentru toate genurile, 

a URCTURA 
DE TEXTE aia ÎN LATINA. VULGARĂ 

_ XVII: Ocpaţiunea făranului” 

Terranus se occupat. cum agricultura et se dedat! ere- E scentiae 'animalium domesticorum.. Mulier illius coat casam cet .cortem et praeparat imprimis necessaria ad mandu- canduni. 
» În: corte terrani se afilant instrumenta' agriculturae. "Tem- | pore hiberno. P . Prăeparat illa denuo et ezatricată reparat 

- : E 
4 . - 
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pro vere. În corte Iliu sunt. “fonianăe. seu putei cum 
una, galleta. Cum ista, ercutit aquam, versat eaun in ulce= 

oium vel in alia. vasg.et “ducit in casam. 'Quando sicoitas 

„ est;“vilas cum aqua ex puteo adaquant. 

Tot vere exsudat lucrando pavimentum, arando, sap- 

pundo, seminando, sicilando. et -tribulando. Mulier ei dat: 

adjuidrium, ad lucrum et nati pascunt in campis et in - 

paludibus turmas vitarum. 

[n corte terrani magis. videmos. carrum cum “quattuor 

rotis et aratrum seu. vomerem, cum quo ille- terram arat. 

endicula, ferrea” vel lignea, ferrum aratri intenâit. Cum 

sappa pavimentum” sappat-et sementiam seminai." Cum se- 

curi ligna taliat et illa despicat. Sper gratem carrorum 

"oma exsucat. - “ 

Ad jugum, boves et “caballos injogat et quanăo - minat 

carrum în cumpum non carrim minat, sed boves et caballos - 

“cui illum, trahunt. Interdum. ponit; selam în equo et mergit 

cabăllarie, Sellam cum cinga. stringit. Caballos minat cum 

„ freno 'seu ducit a  capistro, Uni equi merguni în. passu 

bovestri. 

- — Ad mediam diem boves disjugat et transmittit ad. pâ- 

„stionem. Vitae et imprimis vituli noetu în stabulis dormiunt:, . 

Negotium terrani stat: în. venditione et comparatione. | 

vilar un. 

. — - . a 

ae i a RR Conjugarea verbului auxiliar esse 

XLIX. Tropaeum Traiani _ 

En î in 1 colle “io aprico ante. -duodeviginti. saeciila Ă 

arx fuit amplissima et firmissima. Domini arcis fu&runt 

fortissimi et nobilissimi. Nunc illius arcis muri tantum 

exstant. Et in.hâc planitie, “in qua nunc agri fecundi et 

“prața virentia sunt, antiquis temporibus urbs fuit. cele- 

„berrima; ingens fuit multitiido incolărum industriorum 

et domuuim pulchrărurn.. 

S
u
n



Multa et insigâia "sunt esemplai inconstantiae rerum 
- humanărum. Vetăres Români domini fuzrunt totus, fere 

orbis “terrârum; multae gentes iis obnoxiae erant, quae 
antea potentissimae fuerant, „Sed nimia a potentia Roma-: 

  

  

  

  

  

  

  

      
    

              
a Tropaeum Traiani, Adamclisi. - -. 

| nis pernicizi fut, Avaritia et luzuriă causa — fugrunt 
“interitus imperii vetărum Romandrum. Cet&rum, tu quo- . 

- que, quam  infirmus. es et cadiăcus! Tu hodie' non es, . qui heri fuisti, .neque cras eris, qui hodie es. - Pzpresii “e memorat: Primus inter, par es — Sit cenia vero.



1 Iuno şi păunul 

"„Pavo, lunânis avis, deae aliquândo: „Utinam vox 
„Mea, inquit, tam . a 

suavis' esset. 

quam vox lus- 
ciniae, ne:.0om- 
nibus avibus lu= * 
dibrio “ esseml“ - 
Tum Juno: „Iu,: 
inalt pulchrior 

„ quam cete- 
rae aves fere. - 

_omnes. Sedani- 
malia non :0om- ă 
nibus bonis-or- :: |... - îi | Ă A 
năta sunt. Tibi | j SI 

„est forma, aqui- 
lae 'robur, lus:  f 
ciniae vox sua- 

„vis. Ut. cetărae. 
aves rebus, suis 
contentae sunt, 

ita “tu quoque * 
- sorte' tua' con= 
tentus esto&, .... na e 

Expresii, ide meriorat;, Sine “dua. ran, ( ga por 
angusta, a . Mea pf 

  

      
P
P
E
 

ŢI
 

    

  

- TĂCTURA. - 
“pe TEXTE ALCĂTYITE. IN LATINA VULGARĂ - 

„LI Ocupaţiunea- Şăranulul, 

i - - ă - ! . d - 

_Cors  agricolae laboriosi est plena aninialiuza domesti= 

corum. Sunt eccum-hic gallinae cum pullis, palumbi,. pavones 

et alii paaserea, ad-posi bovesp tauri, vaceae, juvenci. et -



vituli;, caballi, admissarii, 'equae et mandi; oves, verveces, 
agnelli, agnelliolae, annotini, tertivi; caprae, haedi, vituleae; - “ porci,” verres, serofae, -maseuli, ” pozcelli et asini. Camelli 
non vivunt apud nos, sed in terris câlidis. | a 

„.. Oves, vaceae et caprae dant lac (tem) dulce. Primum lao . vaceae fetatae colastra, 'se - nominat. Agnelli et haedi ad “ubera, matrum' suarum sugunt. Homines applicant primum 
- agnos ad ubera matrum.. Ab: poreis habemus carnem, une- _turam et apud servatoriam Carnationis carnacea, ab _vitis, carnem, unctum et sebum,. . i 

In_corte agricolarum sunt etiam canes. Catellae catellos ” fetant. Canis qui latrat, non morsicat, sed expavimentat exterraneoa et traicientes, e . , Terranus ingrassiat vitas; eccum-illas exstirpes et car- nem vitarum vendit -macellariis vel negotiatoribus magno „praetio. Oves semel in annum tondet,- cotidie autem illas mulget; o aa ÎN ae - Mulier fervet lac (tem) ovium et vaccarum ad focum in ollis et dat natis ad manducandun, vel exstercorat, excutit unctum et incoagulat st caseum fact. a - »Granum et secale ad molam: ducit, machinat. ad petram molae, fermentat farinam, facit allevatum et in tenda casae coquit in 'coctorio seu in fnrno. et facit panem. . E Tempore veris mulier mergit cum barbato et natis ad „ lucrum. campi; tempore hiberno colat casam, excarminat lanam, facit foliolos lanae et lini, torquet caria in fusum et texit camisias et lineas. Toto tempore anni femina consuit vestimenta barbati, illas expallavat et uda ad so-: lem ezventat et exsucat. Fila torti 'orditur,. depanat et ex ea facit pandiam, ex lana: pannulam,. pro” vestimentis, et saricas, - a a ! .Socia terrani scit curtiare. et parsitare illa quăe barbatua eius adunat, : | ” - i] II v e 
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- CONJUGĂRILE. ACTIVE 

E: LII. [) Scrisoare a lui Publius Scipio- 

USoipio. senatul S(alutem),. - 

” Fuit Carthaga; nunc iani non est. Expugnăvi et delâvi 

  
Publius Scipio” Africanus -- -” 

_Verint, totam Africam expugnaverim 

urbem, Terra 
marique urbem 
_Oppugnavimus, 
omnia caede et 

_incendio .imple» . 
“vimus. Denique 
„urbem et arcem 
milites - expug- 
naverunt et om- 

- nia-incendio de- 
lev&runt. Quam- 

"quam iam antea 

milites multa 
loca, expugna=. 
„vErant et incen-. 
dio „ delevărant, 

tamen Carthagi- 
nem diu' frustra 
„delgre temptă- 
“bant, Si -post 
Carthaginem 
-alia oppida mi- 
“nora milites Ro- 
mâni :expugna- 
Verint et dele- 

us. Gloria. armă- rum popiili Romăni totum orbem. impl&bit, . _ “Expresii de memorat: Vicat, crescat, floreat — Zarde peniene " Gbus ossa. 

sa



i LII, Nioba. | 

Nidba, regis “Thebanorum uxor, deis se. zequavit 

Jtăque cum “Tiresias ca ! 
Thebănis..impera- . “| 

__visset, ut -Latânae, 
-Apollini “et  Dianae 
sacrificărent, Nidba: . 
„Cur ignotis, inquit -. 
deis sacrificătis..Mihi . 

“est” Tantălus. pater, - 
Atlantem et Iovem. 
avos appello. Nemo - 
nobilităte me. sup&- 
at. Num Diana pul- 
chritudine me aequat? 
Spectăte lib&ros: num 

„ septem: filios meos : - 
septemque -filias cum : . 
„Latonae libăris com- - 
parabitis ? « A 

Thebâni reginae -: Ea SE Nioba. 
diete obtemperâve-! . * E 
ruht. Latona autem,. cum Niobae superbiam - -non to-. 
leraret, lib&ros orăvit, ut reginae .scelus vindicărent, |. 
Apollo et Diana voluntăti matris obtemperaverunt, Sta- | 
tim . ad Thebărum  ârcem : - properavă&runt, ac. primum 

  
  

  

      

  

    
  

„Apollo septem Nidhbae filios sagittis necăvit. Tum Nidba:- - . - 

Filiis, inquit, me privavisti, Latona, tamen mihi plures 
liberi. supersunt quam tibi. Sed cum 'iia se iactavisset, 
Diana omnes septem filias” necăvit. lam “Nidba : despe . 

ravit misecramque Juppiter in saxum mutăvit. . 

„ Expresii de memorat: Modus pioendi — : Barturiunt montea, E 

LIV. Moaitea ui ca 

 Minites Tuhiitum ducem Geloum. iuxta fluvăuna Copus 

|  interfecerunt; tunc e habitatores terrae Videntes „mortem .



“ad tempus sancti regis Stephăni obtinuit, 

po Da 

1 

"domini sui, sua propria voluntate. dextăram dantes do: - „_minum sibi” eleg&runt Tuhiitum; ..a die îllo_ terrum „_ obtinuit -pacifice - et feliciter, sed posteritas: eius usque 

Expresii de memorat: Vice versa. — Tres faciunt collegiurne 

LV. ' Caupona vel deversorium ad „elephantume 
Hospitium hic habâtis et triclinium cum tribus.lectis,.. „Aestas est et 'sub viridibus arbăris frondibus: sedent . Servi quattuor vinum bibentes, Kis. Vinum e caupâna. 
  

              

  

„ “Caupona vel Deversorium, Pompei _. -.- 
“apportat. is puer, alt&ra manu. pociilum e vitro fazium „tenens, altăra urceum fictilem. Anie eam domum stat „carrus, ingentem utrem vino plenum gerens. Eius carri! rotae rubrae sunt. Puări duo id vinum in eas amphoras | diffundunt. Has: amphăras “Vino plenas in caupSnam »- „postea comportăbunt et in: terram -ad dimidium depr- . n 

-* ! - > : î E 
- „5 Deasupra unei cârciumi din Pompei, E II a e 
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ment: Advenit homo equo vectus. Canis auoquei Tinguă', 

ex ore pendente .accurrit. A 
» Expresii de memorat: Nulla dies” sine linea — Nosce te ipsum. E 

“LVI, Hercules et Apollo. 

Dedrum pater. et coeli „regina olim magnam conten: | 
- tiânem nutriebant. Dea saeva Hercilem; Iovis filiun, 
pro patre punit. Hercăles.. multos 'annos' tyranno cru- 
deli servivit. Eurystheus enim, tyrannus saevus, multis 
'laboribus . Herciilem impedivit. Herciăles autem sine - 

E periciilo omnes labăres finit. Ex oraciilo enim Apol- 
“ Iinis' sic audivit: Ma | 

Si labores tuos fi inies, Burystheus te expediet, Maltos Aă 
- adnos! tyranno crudăli servies. Chiron, centaurus pre 
clărus, te- omnibus. artibus crudiet. Leonis ' pelle cor: 
pus vesties. Si labores finies, Iuno iram suam molliet, 
Tum dea saeva te expediet. Si verba mea: audiveris, 

” doldres tuos molliam. - 

Hercules autem verba audit et mox “abores Anit, 
Tum dea crudzlis Hercilem expedivit vie enim fortis 
deae iram mollivărat. 
Expresii de memorat: Brevi manu — „Non plus alina. : 

IVI  Teiclintum | 

i triclinto tres lecti erant circum mensam quadra- 
. tam. dispositi. Novem convivae în lectis discumb&bant. 

Inter convivas Lucius quoque, qui nunc iam civis- 
erat, cenăbat. Hic enim togam praetextam exutrat, et - 

„auream bullam deposuărat et eam Laribus dedicavărat. 
Cena hilăris erat. Inter primam et secundam meri- : 

“sam Sempronius, causidicus. nobilis et. Hortensius.se- » 

nex,, quondam  tribănus  militum, lusu se “delectăbant, -. 

| Martialis, eleganisstmus' epigrammătur, scriptor, qui : 
a -



inter“ convivas cehăbat, interrăgat.- „Quid est inter caes . . 
5% - “e . lum et terram?. Convivae dicunte. unus, .gerern; alius 

nubes tertius niz, “alii ” spatium; sed frustra, Poăta. 

  

  

  

  

    

    

i i a 
Triclinium, Pompei. * e 

ridet.: „En ipse, nquit, rem. aperiam. “Inter caelum e terram.... est ez coniunctio“, — O furcifer! exclâmant convivae et instant, ut pergat talia proponăre. . * [o Expresii de memora:: Nomina odiosa — Nihil novi sub sole, 

"+ VIII, Două ghicitori a 
Magister. Discipili, hodie' iam scholam _finivimus et: quia bene didicistis, dicam vobis nonnullas res ioculă- res, Quis dissolvet :nobis- hoc aenigma: „Mitto tibi na- - Vem prora puppique carentem? Num quid” tibi misi, Quinte ? o RR . 

“Quintus. Prora est pars prior, puppis autem pars posterior navis. — Vocabiili „NAVE“ pars prior-(vel prora) est littera n, pars posterior (vel Puppis) est littera -. -



pn: ităque's si hoc vocabiiluni caret proră puppique (it 
tera n et m), 

av — Ergo - 
mitto tibi ave, 

- id est salătem.- 

Magister. — 
Optime aenigma 
dissolvisti, mi 

Magister. — 
Nunc attendite. 
In tabula: scri- 
bam: aenigma: 

O  quidtua te 
be bis bia -abit . 

ra --ra ra 
es et in 

ram ram. - ram. 

ii 

Quis foc -dis-. 
solvet? Tu-ne: - 

Sexte? . 

  

  

    
  

„Intr'o şcoală romană, (Bell-s: latin course), . 

Sextus, —0; super b= o superbe, Quid super bis, quid. 
superbis? fua super bia=tua superbia, te super abit=te 
superăbit, ter ra (3Xra) =terra, es etin ter ram (3Xram) 
= terram, i bis (1 X2)=ibis. Ergo: 0 superbe, quid su- 
perbis? tua superbia.. te. superăâbii, îerra €S. et “în 
terram ibis. 

Magister. — Valde. bene, mi fili. | 
Expresi:' „de memorat: Nune est bibendum —Beati possidentes 

” Şi E ”  Recapitularea conjugărilor. 

LĂ.: Ceie patru vârste iu 
a: 

Quo tempăre Saturnus mundum rogebal, auzea erat 
| aetas. Omnia tum-virebant ;et- florebant, fruges fructus- 

61173, 985, — Popa-Lisseanu, Cultura Romană, cl. 1] sec.=5, -



€ue .ultro hominibus se porrig&bant. Flumina plena 
 erant lactis et mellis, Seciări tum omnes viv&bant. Non- 

_ | a o €rant reges, non ma 
gistrătus; nemo. ius 

dicebat. Neque bella 
indic&bant neque co- 
pias in aciem edu- 
“cebant, neque acie 

conflig&bant. Non 
„tum erant morbi; dor- ” 
mientes homines ani- 
mam efflăbant. 

-..- Argentea_ aetăte 
-Iuppiter annum in 
quattuor - partes - di- 
stinxit. lam agros urit 
calor, iam frigăra con- 

- _ | Stringunt omnia; iam 
„Saturn, - homines aedificia sibi 
-. Da construunt, ut a ca- 

lore et frigăre se: tegant. lam semen terrae mandant, 
iam tauris“ currus iungunt. Sed homines „impii deos 
neglăgunt. Ităque Iuppiter totum genus extinxit. 

- Homines, qui aenea .aetăte erant, bella gergbant, Non solum arma. et instrumenta, sed etiam. aedificia aenea erant. Non fructibus vei frugibus vivebant, sed lerae iis cibum praeb&bant.: Mors eos: superăvit et ad Orcum deduxit. Ia i 
Hominibus "vero ferreae actâlis nihil sanctum. erat, Non fides erat, non piătas. Divitias omni modo homines „Congesscrunt. Auri cupiditas ad. maxima scelăra cos adduxit. Postrămo deis ipsis insidias strux&runt. Quod cum dei intellexissent, hoc quoque genus extinx&runt. Expresii de memorat: Bis repetiia 'placent — Finis 'coronat opus. . ” i 

      
e 

66 ! - | Pia ! o i „=



Conjugările active 

„Limba “latină are, ca şi limba română patru” Con-.. 
_jugări. Verbele de conjugarea I-a au. caracteristica : 

ă, cele de conjugarea II-a au caracteristica 5, cele : 
de conjugarea a. IV-a au caracteristica îi, iar cele de - 
conjugarea III-a au drept caracteristică o consonantă 
sau semivocala u. . 

Sunt patru timpuri primitive, dela. cari-se formează | 
toate celelalte. Acestea sunt prezentul şi perfectul in- . 

- dicativ, supinul- şi infinitivul prezinte. Ca să pulem : “ 
conjugă un verb trebuie să cunoaștem aceste timpuri | 
primitive. Astfel la verbele regulate: din paradigme 

vom aveă.următoarele timpuri primitive: - 

Conj. 1. Laud-o lauda-vi  lauda-tum : laudă-re 
IL dele-o dele-vi *: -dele-tum-  delă-re | 

IV audi-o audi-vi audi-tum.  audi-re 
leg-o, citesc - leg-i „Zec-tum. "leg-ă-re 

JI (e aşez  statu-i statu-tum statu-ă-re 

Cele mai multe verbe! de conjugarea.Il pierd pe e 

la timpurile perfectice şi prefac pe v în u..Supinul 

acestora schimbă caracteristica e în i. De ex.: | 
mone-0, inştiințez, . mon-ui :mon-i-tum monâ-re. . . 

Verbele de conjugarea III fac perfectul sau în i sau 

în si, iar supinul în fu sau în sum. | 
Persoana se arată după sufixele “verbale, a căror 

urme se văd şi în limba românească, Acestea sunt la 

fel la toate timpurile indicativului şi: conjunctivului. . 

Imperativul are sufixe “speciale. 

Activ ” Activ 
Indicativ şi conjunctiv “ Imperativ 

Pers. ] Sing. m (î, 0) Pres. II Sing. fără sulixă 

II „ s(sti) ă II Plur. te: 

N, t Viit. IL Sing. to 

] Plur. mus IL to 

TI „tis II Plur. tote 

UL, nt UI „ nto. 
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, Î Conjugarea 
  

  

  

indicativ - Conjunctiv | 

S.. laud-5, (lauda-o), laud -- laud -e -m, să laud " laudă -s' laud -€ -s ” " laudă -t laud -8 -t 
Pl. laudă -măs laud -E -miis 

laudă -tis laud -8 -tis 
lauda -nt laud -e -nt 

S.laudă -ba -m, lăudam laudă -re -m, aș lăudă laudă -bă -s o laudă -ră -s - laudă -bă -t | laudă ră ct Pl. laudă -bă -miăs - „- | laudă r& -miiş laudă -bă -tis "| laudă -ră tis 
laudă -ba -nt   

“laudă -re -nt 
    PI, laudă -bi -s . 

laudă -bi -t 
laudă -bi -măs 
laudă -bi «tis. 
laudă -bu -nt 

. laudă -b6, coiu lăudă 

Pr 

  
  

laudăv -i -s 
-. laudăv-i =t 

E: . laudăv-i -miis 
laudâv -i -stis 
laudăv -E-runt . (Ere) . 

. laudâv -i, lăudat, am lăudat laudâv -&ri -m, să fi lăudat ui laudăv -Eri -s 
laudăv -&ri -t 
laudăvy -€ri -mis (-ări-măs ; laudâv -ări tis (Eri-tis) i laudâv -&ri-nt . -- 

  

ca 
cu
pa
 

| 
Pe
rf
ec
tu
l 

| 
Vi
it
or
ul
 

I-
iu
 

ÎI
mp
er
fe
ct
ul
 

| 
. P

re
zi
nt
e 

— 
|T
im
pu
s.
 

W 
a 

laudâv -&ră -s. 
laudâv -ără -t 

. laudăv -&ră măs 
laudâv -&ră -tis - 
laudâv -&ra '-nț : 

. laudâv -&ra -m, lăudasem| laudăv -isse -m, aș fi lăuda! 
laudâv -issă -s . 
laudâv -issă -t 
laudăv -issă -miis 
laudâv :issă -tis -. Pe 
laudăv -isse -nt 

        
    

8 

  

A. 
_Abl. lauda -nd -5 

3 |. laudâv-ă&r5, voiu fi lăudat : Na =8 laudâv-ări -s 
2.$ laudâv-ări «+ 
| Pl. laudav-ări -mus 
> laudăv-ări -tis 

laudăv-ări -nt 

„ Gerunziu: N, (lauda-re), făudarea - „ AG. lauda-ndi . . lauda -nd-5 i lauda -nd -um |  



I activă 
  

  

lauda -te, lăudaţi: 

Imperativ infinitiv Participiu 

Sing. - lauda -re lauda -n — 
laudă, laudă | a lăudă.. lauda -nt =is 
Plural, i “| lăudător - 

(care laudă, lăudând: 

  

  

Sing. 
lauda” -t5, să lauzi 
laudă -t5 

Plural, 
laudă -tâtă - 
lauda-ntă - 

laudat -itrum 
-iiram -p esse 

„ “irum 
că ca lăudă 
(a voi a lăudă) 

laudat -urus, -a, -um 
care va lăudă) 
((poind a lăudă) 

  

, lăudav -isse „ 
"a fi lăudat 

. 

  

        
     Supinul: laudăt-um, . 

„pentru a lăudă   
  

a
.



Conjugărea 
  

    

  

    
  

PI. delEv-i :mus 
del&v-i -stis 
del&v-â-runt sau delev-ă re 

ga Indicativ Conjunctiv 

S. delE-ă, distrug delE -a -m, să distrug | 3 delă -s - dele-a-s . .S delă-t .. :| delâ-ă -t A | PI. delâ “măs | delg -ă -miis R delâ -tis . del -ă -tis 
dele -nt dele -a -nt 

3 S. delE-ba-m, "distrugeam ! | delg -re -m, aş distruge 3 delE -bă -s- - „dele -ră -s Ş "delE -ba -t delă -ră -t 2.| Pl. delg -bă -mis delă -ră -miis 3 del -ba -tăs dele -ră -tis 
del& -ba -nt: dele -re -nt 

3 |. delă-b -6, voiu distruge |; i ăi del -bi -s i A 2 ! 3 delă -bi -t a Ţ N 2 “S [Pl dele-bi-măs - - -:. |! 3 delă -bi -tis ; 2 ETA 7 5 delă -bu-nt: .. 

S. delev-idistrusei, am distrus] del&y -&ri -m, să fi distrus Ş delăv-i -sti "| del&v -&ri -s Ş delgv-i-t delev -ări -t > 
o 

A, delâv -&ri -tis 

del&v -&ri -miis (ceri-mus) 

del&v -ări -nt 
-&ri-tis) | 

  

  S. delâv-ăra-m, distrusesem del&v -isse -m, 

        
    
3 

aș fi distrus 9 del&y -ără -s : A del&v -issă -s PĂ IF delăv -&ră -t del&v -issă -t "> 8] Pl del&v -ără -mus del&v -iss& -măs S delâv -€ră -tis del&v -issă -tis .- = del&v -&ra -nt delăv -isse -nt 

3 |. del&v-ără, voiu fi distrus ! = su]:  delev-ări-s 
3 S del&v -ără =t . 
84| Pl. delev -ări -măs x = a, del&v -ări -tis _ - del&v-ări -nt 

Gerunziu N. (dele -re), distrugerea G. dele -nd-i 9 
.  dele -nd -5 

Ac. dele :nd -um 
Abl, dele -nd--5     
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Îl activă 
  

Imperativ: 

  

„ dela. te, distrugeţi i 

infinitiv Participiu 

Sing. - - delă -re, a distruge | dele -n -s 
dels, distrage + . - IN dele -nt -is 

! distrugând 
Plur. ” " 

  

  

Sing, 
dele-tă, să distrugi] 

- delE-tă 
Plur,- 
delă-totă 
dele-nto 

) esse 

-că va distruge, 

delât -îirum 
-uram 

_<irum 

delet -iirus (m.) 
-iiră (2 

„.. -ărum (n.) 
care vă distruge 
voind a distruge 

  

delev -isse 
a fi distrus. 

  

      
II ” !   
  

Supinul :   delet um - d 
pentru a distruge   
 



Conjugarea 
  

    
Indicativ 

  
Conjunctiv . 

  

Pr
ez
in
ta
 

Ti
pe
) 

Sing. lăg -6, cetesc 
leg -ă -s 
leg = -t: 

Plur. leg-i-măs 
“leg--i-tis - 
leg -u -nt 

lăg -a -m, să cetese 
leg -â -s 

-leg -ă -t 
leg -ă -miis 

, leg -a -tis — 

leg -a-nt , 

  
Sing. l&ăg-ă -bă -m, ceteamn 

leg -8 -bâ -s 
leg -€ -bă -t 

Plur. leg -E -bă -miis - 
leg -E -bă =tis 
“leg -€ -ba -nt 

l&g-E-re-m, aș ceti 
leg -€ -r& -s 
leg -€ -ră -t 
leg -& -rE -mtis 
leg -E -ră -tis 
leg -E -re -nt 

  Sing. 18g -a -m, voiu ceti . 
” leg-&-s  - 

leg-E&-t : 
Plur. leg -E -mus - 

leg -£ -tis 
leg :e -nt 

    
  Sing. l&g-i, cetii, am cetit. 

leg -1 -sti 
leg -i -t 

Plur. leg-i -mis. 
leg -i -stis 
leg -E -runt (-&r&) 
  

| 
2
 
P
I
 

Pe
rf
ec
tu
l:
 

Vi
it
or
ul
 
Li
u 

| 
"I
mp
er
fe
ct
 

leg-eri -m, să fi cetit 
leg -eri -s 
leg -eri -t - 
seg -eri -miis (-&rî-miis) 
leg -eri -tis. (-ări-tis) 
leg -eri -nt , 

  Sing. leg -ăra m, cetisema . 

  

„leg -isse m, aş fi ceiit 

                  
E leg -ără -s leg. isse -s ES]. leg -ără -t leg -issă -t EI Plur. leg -eră -mus leg -iss€ -miis = > leg -Eră «tis : leg -issă -tis leg -&ra -nt » leg -isse -nt 

a Sing. l&g -ără, voiu fi cetit S " legr-eri -s : Ş S leg -eri -t . 3*4| Plur. leg -eri -mis 
:z leg -eri -tis 
> leg -eri -nt 

„ Gerunziu N.: (leg-e re), celirea i „GG. -leg-end-i = 
“D.  leg-end-ă : >: Ac, leg-end-um L_ Abl. leg-end-5 i | i 
 



III activă . 
  

Imperativ . 

  
- infinitiv . - -Participiu 

    
Sing. o 

lEg &, ceteşter - 

Plur, 
leg-I-te, cetiți! 

lăg -ă -re a ceti lăg -e-n -s; celină 
leg-e -nt-is - 

  

  

Sing. 
lăgi -t5, să ceteşti| 
l&gi -tă 

Plur, . 
legi -tâtă 
leg -u -nto. 

lect iirum 
iiram țesse 
irum 

că va ceti 

- lect -iirăs (m) 
„ură (.) 

- sirum (n.) 
care va ceti 

  

lăgisse, a fi cotit |! 

  

    . Supinul: lect 

    |   
-um,. pentru a cetie   
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- Căhijiigărea 
  

T
i
m
-
 

pu
l g Indicativ. conjunctiv. - 

  

Sing. audi -d, auz - 
audi -s 

* audi-t 
Plur. audi -mus a, 

audi -tis - 
audi -u -nt 

audi -a -m, să auz 
audi-ă-s _. .- 
audi-ă-t o 
audi -ă -mis 
audi-ă -tis : 
audi -a -nt 

  

  

 P
er

fe
ct

ul
 

| 
Vi
it
or
ul
 
Li

u 
| 

 I
mp
er
fe
ct
 
] 

Pr
ez
in
te
 

Sing. audi -€ba -m, auziam - 
audi-€bă -s , 
audi -€bă -t 

Plur. audi -Ebă -miis 
audi -Ebă -tis 
audi -€ba -nt 

audi -re -m, aş auzi 
audi -r€ -s 
audi -ră -t 
audi -re-mis - 
audi -ră -tis 
audi -re -nt 

  

Sing. audi -a -m, voii auzi 
audi -€ -s 
audi -E -t 

Plur. audi -€ -mis 
audi -€ -tis 
audi -e -nt , 
  

  

M
a
i
 

m,
 

ca
 

pe
rf
ec
t 

Sing. audiv î, auziti, am auzit 
audiv î-sti : 
audiv î-t 

Plur. audiv î -mus 
audiv i -stis - 
audiv E-runt (-Er&) 

audiv -âri -m, să fi auzil 
audiv -€ri -s 
audiv -&r -t 
audiv -eri -miis (-&ri-mis) 
audiv -eri-tis  (&ri-tis) 
audiv -eri -nt 

  

Sing. audiv -&ra -m, auzisem 
audiv - -eră -s 
audiv -eră -t 

Plur. audiv -erâ -mis 
audiv -eră -tis 

. audiv. -era -nt. 

audiv -isse -m, aş fi fi auzit 
audiv -issă -s 
audiv'-issă -t 
audiv -iss& -miis 
audiv -isse -tis 
audiv -isse -nt 

  

Vi
it

or
ul

 
al
 

II
-l
ea
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  Sing. audiv “8-5, coiu fi auzit 
audiv -€ri -s 
„audiv -&ri -t 

Pur. audiv -eri -miis 
-  audiv-eric-tis. 

" audiv -eri -nt 

N. 
Gerunziu : G, 

- D. 
Ac. 

  
(audi-re) auzirea * - 

“ audi-e-nd-i -- 
audi -e -nd -5 

. audi -e -nd -um - 
: - Abl. audi-e -nd-5  



IV activă 
  

Imperativ -- Infinitiv 
  

Plur. 
audi “te, auziţi / 

Participiu 

Sing. audi-re,a auzi “ | audi-e ns 
audi, uuzi! audi -e nt-is 

auzind - 

  

  

Sing. - 
audi -t6, să auzi 
audi -to 

Plur, 
audi-totă - 
audi -u -nt5 

audit -iirum 
-iiram 

” -ărum | * 
că va auzi . 

esse 
audit -îirăs (m.)” 

ură ! (f,) 
-iirum (n.) - 

„care va auzi 

  

  

audiy -isse 
a fi auzit 

  

        
| 

. Supinul : audit -um pentru a auzi. 

   



Conjugarea pasivă 

LX. 0 convorbire, între băieţii Marcus şi Nicolaus 

__M, Quomădo educabăris, Nicolae? Narra de pueritia 
tua. DE a 
„N. Una cum multis puăris educăbar. Membra nostra 
undis frigidis Eurotae fluvii firmabantur. Non in lectis 
sed in terra. dura dormiebamus. Non. vino sed aqua 
pura recreabămur. Pecunia ferrea erat, nam aurum et 
argentum in patriam nostram non importabantur. Furta 

“non 'vituperabantur. ” : 
„_M. Quid? Propter furta non castigabamini? 
„N: Si furtum occultabătur, laudabămur, si non occul:. 
tabătur, plagis acerbis castigabămur.: 

- LXI. Leonidas 

___ Multa sunt exempla constantiae “Lacedaemonidrum, ” 
Constantia Leonidae Lacedaemonii a multis poetis 

" praedicăta est. Copiae magnae Persărum aliquando 
Thermopylis, portis Graeciae, appropinquâbant, A:Leo- nida angustiae parvis copiis occupătae erant, nam a 
plurimis Graecdrum  pericilum beili vitătum erat, Co- - „piae Persărum multis proeliis a. Lacedaemoniis in 
angustiis fugătae sunt; tandem via occulta Persis a 
viro perfido monstrăta est. Ităque Lacedaemonii undique 
oppugnăti et universi necăti sunt. In sepulcro virărum monumentum pulchrum  aedificaătum est et in monu- mento gloria 'mortusrum pulchris poetae: verbis prae- dicata est. Etiam si hoc monumentum vastătum. erit, gloria Leonidae. in aeternum praedicabitur, 
s/



LXIISLeulţşi şoricelui m 

&ELeo dormiens a “muscălo Je somno excitus est. Metu 
perterritus muscălus: Ne me 'necavăris, inquit; id si a 
te impetravăro, gratiam tibi hab&bo. His precibus leonis 
ira lenitur neque musciilus ab eo punitur, Paulo post 
leo plaga irretitus est, ex qua frustra se expedire stu- 
debat. Sed cum . iam. de vita desperăret, a musciilo . . 
gralo expedțius est. | 

LII, C. Jilius Caesar | 

C. Julius Caesar, nobilissima: Iulidrum genius familia, 
annum agens sextum et decimum patrem amisit. Corne- 

liam,. Cinnae filiam, duxit uxOrem: cuius pater cum - 
esset Sullae inimicissimus, îs Caesărem voluit compel- 
lere ut eam repudiet;: neque id potuit efficere. Quare 
Caesar bonis spoliătus, cum etiam ad necem quaererâtur, 
mutăta veste nocte: ex. urbe evăsit, et, quamquam 

tunc quartânae -morbo laborăret,. prope -per” singilas 
noctes latăbras commutăre cogebătur; et comprehensus 
a Sullae liberto, ne ad Sullam perducergtur, vix data - 
pecunia evăsit. Postr&mo - per propinquos et adfines 

suos veniam impetrăvit. e a | 

XIV. “Găinite sacre 

Claudius, + vic stultus et temerarius,, consul. factus est 
atque-in Poenos magna. cum classe profectus est, Cete- 
rorum ducum consilia 'paene : :culpăbat. „Ego': “bellum, 

“inquit,- ad finem: perdiicam -simiilac hostes vidăro“, 
Mos erat Românis semper ante proelium auspicări. Hoc 
autem in tempăre custos gallinărum sacrărum. omina 
mala cum his verbis nuntiăvit: Gallinae:neque e.caveis 

exeunt neque .vescuntur, Tum - Claudius ridens, inquit: 
„Ergo in mare eas proicite; cum ed&re' nolint, saltem - 

- 77



Ă bibăre licet*. Paulo! post Români maxima clade vieti - 
sunt; octo milia hominum interfecta; "viginti milia capta 

- „Sunt. Ităque Claudius temerităte sua perditus est. et a 
„popilo damnătus, Ş 

LXV. Deianira şi centaurul Nessus. 

Cum Hercăles in flumine esset, Nessus: Conscende, 
inquit, Deianira, tergum - meum, uta me traducăris, 
Pulchritido .muli&ris tanta erat, ut centairus amare in- 

* cendergtur. Ităque cum Hercules i iam tranavisset, blanda 
voce: Vincor, inquit, Deianira; pulchritudine tua et amăre 
incendor,. Frustra igitur te Hercăles expectabit, Nam in 
-.speluncam meama me duceris,. Non laed&ris, Deianira, 
sed laeta vita ibi a te agâtur. Sed Deianira: Nunquam 
-inquit, addiăcar, ut Herciilem relinquam, a quo tu mon- 
strum deforme omnibus rebus. vinc&ris,  Frustra igitur 
mihi vita beata a te ostenditur, Tamen Nessus mulierem 

- timidam abducere parâvit. Tum Deianira perterrita 
magna voce exclamavit, Audi, Hercăles, mis&re abdăcor. 

| Hercăles scelus centaări, statim punivit. 

„XVI. Hydra. Lernaea | 

| Per. praecânem rex timidus. “Herea: imperăvit, ut 
„Novum opus ab eo expedirâtur. Incolae agrorum N0s- 
trorum, inquit, furore hydrae Lernaeae impediuntur et 
sollicitantur, Rex igitur impărat, ut morte serpentis 
mala agricolărum. finiantur,. Finientur,. inquit. Hercules, 

- mala hominum-miserdrum; Nam robăre et animo valeo 
neque 'pericălis pugnae, impedior. 'Hydrae ingenti multa capita erant, Si.. Hercăles: unum caput amputaverat duplicăto capitum. număro, „pericălum pugnae amplifi- cabătur, Sic victoria Hercălis diu. impedita est. Opus expeditum non esset, nisi truncis flagrantibus cola 
delevisset, Cruore. hydrae necătae . Hercules, sagittas 
suas, venenâvit, 
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LXVII. Sofocle şi fiii săi 

Sophăcles ad summam senectiitem tragoedias fecit: 

quod .propter studium cum rem familiărem neglegăre 

viderâtur, a filiis in iudicium vocâtus est, ut illum 

quasi disipientem a re familiari removerent” iudices. 

Tum senex dicitur eam fabiilan, quam în manibus, 

“habâbat et proxime scripsărat, Oedipum Coloneum, re- 

citasse iudicibus et quaesivisse, num illud: carmen desi-. 

pientis vidergtur. Quo recităto sententiis iudicum! est 

liberatus, 

LXVII. Căinţă târzie 

Asinus sarcinis onustus “equum rogăvit, ut ontris 

parte se levăret. Sed equi aures precibus illius clausae 

erant, Paulo- post asinus nimio on&re oppressus vita . 

privătus est. Tum agitător omnes sarcinas, quas ille 

portavărat, atque insiper: pellem ei detractam equo 

iniunxit. lam vero hic fortiinam suam deflens: me 

mis&rum, inquit,. qui cum asini preces non audierim. - 

nunc tanto ontre premar. 

- Ind, şi Conj. e „Imp. Pres. 

Pers, 1 Sing.-r N “Pers, II Sing. -re 

o IL ge ris(re)- "OI Plur. -mini 

„OUL tur a Vlt, - 

» I Plur. -mur, - Pers. II Sing. tor. | 

Ie mini OUL tor 

„OI ntur » JI Plur. -minor.. 
II, -ntor | 

= 

Timpurile trecute se formează din participiul perfect, 

ca Și în românește, cu verbul auxiliar esse. S 

> 
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Conjugarea 
  

T
i
m
-
 

pu
l | Indicativ „Conjuctiv: 

  

S. 

, Pr laudă, 

laudo -r, sunt lăudată) . 
laudă -ris : 
“laudă -tăr 

-măr 
"- Vaudă-mini 

„. laudă, -ntăr 

laud -e -r,, Să fiu d.udai(ă) 
laud -€ -ris (re) 
laud -8 <tăr . 
laud -€ -măr. 
laud -€ -mini 
laud -€ -ntur. 

  

  

  

  

      -ae -a erunt 
    

- 80. | 

- 

pinul: lauda- ti, de lăudat | 

ş. 
-S 
& 
e & 

"> |S. lauda-băr, eram lăudat(ă) laudă -ră -r, aș fi lăudat(ă), * 
$ „laudă -bă ris(-ră) . . audă -r& -ris: (re) 
E [_ laudâ-bă tăr - laudă, -ră& -tir - 
3 | Pl. laudă-bă măr laudă -r€ -mir EI laudă -bă mini laudă -r& -mini - 
Ș lauda -bă ntur -. laudă -ră -ntur 

IS. laudâ-bă-r co cu[ lăudată) 
at laudă, -bă -ris (r&):: 
5 |  laudâ-bi ctăr. 
* | Pl.laudâ-bi -măr 
= “laudă -bi -mini . 
- laudă -bu -ntur 

e dat  ('sum,iam fost - J sim, să fi fost a S. laudât es [iăudattă) laudat us, sis”. ldudat(ă) 
Ş _ us,-a-um est “a, -um sis 
& sumus i EP | simus = | Po lauaat-i f Sum laudat -i,, „a 

"-ae, -a, sunt -ae, -a (sint 

3 _ eram, fusesem aa. fessem, aș fi fost S - laudat eras [lăudat(ă) laudat us,) esses lăudat(ă) N us, a-um erat - “a, -um Lesset IN 
9 

. Va 3 erămus = essemus - Ss PL laudat-i -i | erătis nuaaț. SRI essetis 
ae, -a, - erant "ae, -alessent . 

IC . ero, votu fi fost 
S „ laudat eris [ăuda(d) 
sa] usa-um | erit 
8 3 erimus . E _ ES] pa. lauaat-i,, | crima | A 

Su  



| -pasivă 
  

  

  
  

  

Sing 
laude tă, să fi lău- 
laudă-târ.  /dat(ă) 
Plur. , 

lauda -minădr 
lauda -ntăr .” 

  

imperativ - Infintiv Participiu . 

Sing. - laudă- ri, a fi lău- 

laude ră, fi lău- [dat(ă) 
[dai(ă)! 

Plur. 
laudă-miai fiți lău- 

[dati (e)! 
- _ 

  

laudăt um îi 
ca va fi lăudat(ă). 

". «ndum 

lauda-ndiis (m): D 
"«ndă (fi VI . 

care irebule oidudat( ă 2) 

  

laudăt-um, -am, -um 

(esse) 
a fi fost Tău 

[dai(ă. 2). 

laudat -is, ă, -um 
lăudat, -ă . 

  

  

  
        
  

D Part. Viit. pas. se numeşte şi gerundio   
a



y 
  

Conjugarea | 

  

    

  

  

  

  

      
    

az Indicativ "- Conjunctiv 
a - 

| S delă- -dr, sunt distrus(ă)  |'dele-ă -r să fiu distrus ă) 
Ş. delă-ris .. dele -ă -ris: (r€) 
3 | delectiir dele-ă-tăr | 
3 | PL. dele-măr dele -ă -miăr 
Ri del& -mini * dele -ă -mini 

dele& -ntăr dele -a-ntiir - 

3 -S. dele-bă-r, eram distrus(ă)| delă -ră n aș fi distrus( ă) Ş$ delE -bă -ris(ră) delE-ră -ris (-r8) . 
|: delE-băctuăr delE-rE -tir . 
5 | PL. delg-bă -miir .delg -r& -miir 
2 delăE-bă -mini delă -r& -mini 

R= dele -ba -ntăr: dele -re -ntăr | 

= |. dele-bă-r,coiu fi distrus(ă) a 
"a dele -bă -răs(r&) 
= dele -bi «tir - 
3 | PL. dele-bi -mir! 
= dele -bi -mini 

dele -bu -ntir - 

Ş data. sum, «7 fost sim, să fi fost 3 S. del&t | es "“/fui dis. | delât A. sis /distrus(ă) Ş -a, -um est [trus(ă) ” „um (sit 
ŞI _ sumus simus S PI]. delât i, | st „delgt : zi, sitis 

-ae, -a sunt -ae,-a (sint 

_ eram, fusesen, = essem, aș fi fost S , S. .delat. | eras distrus(â) delgt -us, esses a 
2 Ş -a,-um | erat -a, -um lesset [Pastă 
3 Ri erămus - iz ess&mus- | S IP delat-i | erâtis delat -i, essătis 

-ae,-ă erant -ae, -a” lessent 
- ero, voiu fi fost | 3 S. delet- sl eris /distrus(ă) 
SS -a, “um erit 

53| pa. aetat-i, | Crimus - 
-ae,-a  : l-erunt 

“ Supinul: delet -ii, de distrus ..-     

82



  

“Îl pasivă 
  

Imperativ 

  

    

  
  

infinitiv | Participiu 

Sing. -] del&-ri, a fi distrus 

delă -re, fi dis- : ” 

(trus(ă)! - , 
Plur. - a 
del&-mini, fiţi di- 

(struşi(e) 

Sing. trus'ă)!| delet um, îi, dele -ndiis (m). 1) 

delă-tăr, să fi dis- 

del&.tăr, să. fie dis- 

Plur. (trus(ă) 
del&-minăr 
del&-ntăr 

  
  

că va fi distrus(ă) -ndă 
- -ndum (n) 

care trebuie dis- 
: [trus(ă) 

sa 

  

del&t-um,-am,-um 

| esse 

a fi fost distrus(ă) 

delăt -us, -ă, -um 

E distrus, (ă) 

  

      
  

      PN N 

1) Participiul viitor 

a: 

  

pasiv se. numeşte şi gerundio.   
 



Corijugarea 
  

  
  

  

  

  

  

        

£E - „ Indieativ Conjunctiv 

| S. 1ăg-5-r, sunt: cetit(ă) . | l&gă -r, să fiu cetitță) . Ş | -  leg-&-ris - [ee â -ris (-re) “a leg -i -tur legă -tăr E |.PI. leg-i -măr „o leg â -mur R, leg-i -mini - leg â -mini , . leg -u -ntir leg a =ntiir.. i 

a |. lEg-E-bă-r, eram cetit() lăg € -râ -r, aș fi cetit(ă) Ş |  leg-&-bă-ris (ră) leg eră -ris (-re) . zi leg-&-bă -tiir leg e -ră -tir ă, | Pl. leg-&-bă mir : leg e -ră -mur 3 | leg-&-bâă mini leg e -ră -mini i leg-&-bă ntur leg e -ră -ntiăr 

|. leg -ă-r, coiu fi cetită) 
I |. leg-&-ris (- re) 
"E |: leg-âtur 
S- Pl. leg-&-miir 
S „7 leg -&-mini 

| leg - -€-ntiir 

a Ss. lect -us, |: Sum, a fost „] ] t - sim, să fi fost 3 -a, um i! es (cetit(ă) FE a sis (cetit (ă) 

5 . -,- [| Sumus _ simus & FI. lectie, 4 estis lect a. sitis | i, sunt | , sint 
s |[S. lect -us, | eram fusese lect -uş [ essem, aș fi fost 9 
se -a, -um A Sam. [cetit( â) -a; -um - esses cetit (a) 

9 
TaR : ; f erămus n 31| Pl, lect- âmus | | essămus a et si | erătis - Se i ] essatis ! , erant essent 

3 lect - ero, voiu fi 
33 ara Cris [fost cetiiță ) Aa 

Şă| tei E] pa 1ect-i, inu _ ae. -a eritis - ? erunt -       
84 

   



  

  

III pasivă 

  

  
  

  

leg-i-minăr 
leg-u-ntăr 

Imperativ “Infinitiv - Participiu 

S. leg -1, a fi cetit 

leg -& -ră, fi cetit(ă)/ 

PL. - 
leg-i-mint, fiţi cetiți! 

S. leg-I-tor, lect-um îri „ leg-e-ndus (m). 1) 

să fi'cetit(ă) că va fi cetitță) | -. -ndă (î): 

leg-i-tăr, să fie ce- - a ndum (n): 

Pl, tit(ă) care trebuie cetit(ă) 

lect-um-am-um esse 
a fi fost cetit() 

lect -us, -ă, um 
cetit -d . 

  

      
    1) Participiul viitor pasiv se numeşte şi gerundio.   
 



Conjugarea 
  

Indicativ 

  

  

  

  

  

  

  

  

          

9 

Ez Conjunctiv 
E 5 | 

S. audi-d-r, sunt auzil(ă) | audi -ă -r, să fiu auzit(ă) 
9 audi -ris audi -ă -ris (-r& 

“= - “ . - - 

3 audi «tir „audi -ă -tăr 
% [ PI. audi-mir audi -ă -măr 
&  audi-mini audi -â -mini 

audi -u-ntăr audi -a -ntir 

3 |S. audi&-bă -r, eram auzit(ă)| audi -ră -r, aș fi auzit(ă) 
3 audi &-bă -ris (-r8) audi -re -ris (r&) 
E audi e-bă -tiir auui -r€ «tir - . 
5 1 P.audie-bă-miir audi -r& -măr 
Ru audi e-bă -mini audi -re€ -mini 

sŞ audi e -ba -ntir audi -r& -ntir 

ss S. audi -ă-r, voiu fi auzită) 
> audi -&-ris 
Z audi -&-tuir ' 
3 | PI. audi -E-mir 
= audi -€-mini 

"audi -&-ntir 

sum, am fost sim, să fina fost , audit-us , - . 3 Ss ” 4 es [auzit() e sis (auzită) 
Ş -a, -um ! | est ( sit. : - = | 
RR sumus simus o - - AS Pl. audit i, estis audit -i, sitis 

-ae, -a : . [sunt „s-a | sinţ 

s |. audit-us. [| eram, fusese _ essem, aș fi fost 
o, 4 eras -/auzit(ă) ne esses /auzit(ă) 
2 Ş -um erat i] esset 

ra Re erămus & 3 ÎI 2, auait- _ | essemus = dit -i, wi | eratis audit 4 essâtis - 
erant »a- | essent 

3 5 audit-us, | €I0, voiu fi fost “ 5 eris .  lauzir(ă) 
3 Ş , “um erit.. 

Su erimus :3*= | PL. audi 
S- t-i, eritis 

"ae, -a erunt 

„Supinul: audită-, de auzit : o     
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IV pasivă 
  

  

“ Imperativ infinitiv, „Participiu * 

Sing. Si audi -ri, a fi - 
audi -re, fi auzit(ă)! auzit(ă) 

Plur. | 
audi -mini, fiți - 

„[auziţi(e)?! 
  

  
  

Sing. audi -tăr, 
să fi auzit(ă ). 

audi -tăr, să fie au- 
Plur. [zit(ă) 

audi -mi -nor 
audi -u -ntor 

audit -um îri 
că va'fi auzil(ă) 

audi -e ndis (m!) !) 
-e ndă (f.) 
-e ndum (n 

care trebuie auzit(ă) 

  

audit- um, -am, -um 
esse 

la fi fost auzit(ă) 
. 

audit -us, -ă, -um 
” auzit, (ă) 

  

      
    1) Participiul viitor se numeşte şi gerundio   
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ADAUSUL 1 a 
Traduceri de poezii şi cântece în limba latină clasică 

şi vulgară " 
ȘI 

. 
- 

1. Imnul regal ” 
“In imnul regal găsim, între. șaptezeci Şi trei: cuvinte “ de origine latină, zece cuvinte străine (nouă slavone Și unul unguresc), Ele sunt i sublniate în text, Dintre aceste zece cuvinte străine, două. se repetă de două ori şi unul de trei ori. Cuvintele apărător (dela ad-paro) Şi locuit: (dela locuisco) sunt din latina vulgară; toate celelalte sunt din latina clasică : | a 

1. Trăiască regele! 4: Sălvus sit rex În pace şi onor . - In pace et honore De ţară: iubitor “ Terrae amator Și-apărător de ţară | Et terrae defensori - 
2. Fie domn glorios : .: - 2. Sit dominus gloriosus Peste noi, "Super nos, - Fie'n veci norocos A „Sit semper felix "In răstoiu, . : „In bello, , 

_4. O doamne sfinte, 30 domine sancte, - Ceresc părinte, - . Caelestis parens, Susţine cu-a ta mână “Sustine cum tua manu . Coroana română, - „“ Coronam romanam. | 
4. Trăiască pâtria 4, Salva sit patria Cât soarele cerese - Quantum sol caelestis Raiu vesel pământese - “ Paradisus laetus terrestris Cu mare, falnie nume, Cum magno Blorioso nomine 

„5 Fie 'n veci ea ferită - „* 5 Sit semper tuta De nevoi Ma a _ A calamitatibus . - Fie 'n veci locuită . - Sit semper habitata De eroi! o Ab beroibus | 
6. O doamne sfinte, : î:.. -î "6, O domine: sancte,: : Ceresc părinte, „. Caelestis parens, * Intinde a ta mână |. - Intende tuam manum . „Pe țara română. = Super terram romanam, 

= - 
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„ DONAŢ 
featenica AL d up 

a; Tricotorul | 

1. Trei culori cunosc pe lume 
- Ce le ţin de-un scump odor 
Sunt culori. de-un vechiu renume ._" , 

Suvenir de-un brav popor;  :. NR 

2. Roşu-i focul ce-mi străbate 
Inima-mi plină de dor 
Pentru sfânta libertate | 

Şi al patriei amor. a IE 

8, Auriu, ca mândrul soare, - 

Fi-va-al nostru viitor - 

Pururea 'n eternă floare * 
“Şi cu luciu neperitor., 

4. lar albastră ni-e credința. i 
"Ce'n peptu-ni-o nutrim Aaa | 

__ Credincioşi fără schimbare - E 5 

Pân'la- moarte o să fim. o 
e 

1. Tres colores cognosco: in lumine. (mundo). 

- Quos teneo. ut carum 0dorem (gazam) ” 

Sunt colores vetali n6minis - -: | 

Memoria fortis populi. 

2. Roseus est focus qui: mihi transbatiii. 

” Animam plenam doloris 
- Pro sancta libertate 

Et patriae amore. . ..: 

3. Aureus, ut superbus sol, . 

“Erit” nostrum futurum. 

„ Semper in aeterno lore! 

-Et cum lucore> non, perituro, : 
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4. Sed albastra nobis est credentia (Yides) 
Quam in pectore -nutrimus 

- Fidi foras excambiare 
_Usque ad mortem erimus. 

* 

In cele patru strofe ale „Tricolorului* numai patru cuvinte nu 
sunt de origină latină. 'In traducere ' am subliniat cuvintele din 
latina vulgară. + : Ă 

8. Răsunetul Ardealului | 
Primele şi ultimele strofe * 

4, Deşteaptă-te, Române, "din somnul cel de moarte, 
„La care te-adânciră barbarii de tirani. 
„Acum ori niciodată, croieşte-ţi altă soarte, = 

„La care să se'nchine şi 'cruzii tăi dușmani, 

2. Acum ori niciodată. să dăm dovezi la lume, i 
“Că'n aste mâini mai curge un sânge de roman, 

Și că'n-a noastre piepturi păstrăm cu fală 'n lume 
” Triumfători în lupte un nume de Traian. ..,. Îi 

x 

3. Români din patru unghiuri, acum ori niciodată - 
Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă 'n simţiri 

Strigaţi în lumea largă că Dunărea -i furată 
-:- Prin intrigă şi “ură, viclene uneltiri. 

4, Preoţi cu crucea'n frunte, căci oastea e creștină Deviza-i libertatea şi scopul e prea sfânt, “Murim mai bine *n lupte cu glorie deplină 
Decât să fim sclavi iarăş în vechiu-ne pământ, 

1. Deexcita-te, Romane, e somno mortali Ă Ad quem te aduncaverunt barbari tui tyranni, Nunc vel nunquam crea tibi aliam sortem, : . Ad quam se inclinent etiam tui crudeles hostes, | aa 

2. Nunc vel nunquam, demus testimonium în lumine (mundo) Quod in his manibus magis currit sanguis romanus, Et quod in nostris pectoribus servamus cum gloria in bunine Triumphantes in hictis unum nomen Traiani, ..,, 
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3. Romani ex quattuor angulis, nunc vel nunquam 

Unite vos in cogitationibus, unite vos in sensibus,. 

Strigate in lumine largo quod Danubius est furatus 

Per artificia et odia, dolosas machinationes, 

4. Presbyteri cum cruce în fronte, nam postia est :christiana 

Summum est libertas et scopus sanctissimus. 

Moriamur magis bene in luctis cum gloria deplena, 

Quam simus servi iterum in "vetulo nostro pavimento 

In cele patru strofe din „Răsunetui Ardealului“ avem numai 

cinei cuvinte cari nu sunt de origine - latină. In traducere am 

subliniat cuvintele din latina vulgară, pe. cari intenţionat n hu le-am 

tradus prin vorbe din latina clasică. 

4. Cântecul ginţii latine 

1. Latina gintă e regină 

Intrale lumii ginte mari, | 

Ea poartă n frunte o stea divină 

Lucind prin. timpuri seculari. 

]enirea ei tot înainte, 

Măreţ îndreaptă pașii săi; 

“Ea merge'n capul altor ginte, 

Vărsând lumina?n urma .e€i. 

2. Latina gintă e vergină 

Cu farmec dulce, răpitor, 

Străinu'n cale-i se închină - 

Şi pe genunchi cade cu dor,_ 

Frumoasă! vie, zâmbitoare o 

Sub cer senin în aer cald, 

Ea se mirează 'n splendid soare 

Se scaldă'n mare de smarald. 

3, Latina gintă are parte = 

De ale pământului. comori. 

„Şi mult voios ea le împarte . 
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Cu celelalte a-ei surori, .- 
_Dar e teribilă'n mânie, 

„ Când braţul ei. liberator E 
Loveşte 'n cruda tirănie 
Și luptă pentru-al său onor, 

4. In ziua cea de judecată... | 
Când faţăn cer.cu domnul sfant 
Latina ginte-a fi. întrebată 
Ce-a făcut pe-acest pământ, 
Ea va. răspunde sus și tare. 
O! doamne, în'lume cât âm stat 

„În ochii săi plini de-admirare 
„Pe tine te-am reprezentat, 

” Latina gens _. - 

1. Latina gens est regina e 
Inter luminig gentes magnas .. - Illa. portat in fronte stellam divinam Lucendo per tempora Ssaecularia. 

„Fatum eius semper est ante 
Maricio indirigit passus suos, | Iila mmergit in capite alterarum gentiura | Versando. luminam, în orma eius, . 

2. Latina gens est virgo 
Cum pharmaco dulci, raptore, 
Exterraneus in calle eius se. inclinat ” EL in genucula cadit cum dolo. | Formosa, viva, subridens, . . E Sub caelo sereno, in atre calido, - - Iila semet videt in splendido sole Se excaldat în mari Smaragdi, 

“e
 . Latina gens habet partem * * 

De pavimenti thesauris, . > a 9



Et multum volens illa eas impertit 

Cum ecce-illis alteris eius sororibus.- - 

Sed terribilis est in ira 

Quando brachium eius liberator . 

Ferit in. crudam tyrannidem - 

Et luctat pro suo honore. 

“4, In die ecce-illa iudicii 

„Quandofacia i in caelo cumDomino sancto 

"Latina gens erit interrogata, 

Quid fecisti per ecce-istud pavimentum? -- 

Jila respondebit sursum et tale 

O! Domine,.in lumine. quantum. steti, 

In oculis suis plenis admirationis . 

Te ipsum repraesentavi. 

în Latina gintă n'avem : decât: cinci cuvinte nelatine; în tra. 

ducere am subliniat vorbele din latina vulgară. 

5, Limba română 

1. Mult e dulce şi frumoasă . 

Limba ce vorbim 

Altă limbă armonioasă -:: 

Ca ea nu găsim. 

, Saltă inima 'n plăcere 

„Când o ascultăm 

Şi pe buze aduce miere 

Când. o cuvântăm. 

3, Românaşului îi place 
"Ca sufletul său. 

„ Vorbiţi, scrieţi româneşte 
Pentru Dumnezeul 

In aceste patru strofe din e 

"4. Multum est dulcis et formosa 
“ Lingua quam loquimur - 
Altera lingua harmoniosa 

„ Quam illa, non reperimus. 

2. Saltat anima in placere . 

Quando cam auscultamus 

Et în buzia adducit mel 

Quando eam conventamus. 

3; Romano illa placet - 

Quam. animus. suus 

Loquimini, scribite, romane; : 

Pro Domino Deo. 

Antecul „Limbii române“ nu pă. 

sim decât două vorbe de origine nelatină. In traducere am sub 

liniat vorbele din latina vulgară. 
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6. Mama Ini Ştefah cel Mare 
(Câteva strofe) 

„Pe o stâncă neagră, într'un vechiu castel, 
Unde curge în vale un. râu mititel, | 
Plânge şi suspină, tânăra domniţă 
Purmenă, suavă, ca 0. garofifă. 

"Căci în bătălie soţul: ei dorit 
A plecat cu oaste și n'a mai venit, e 

Un orologiu sună 'noapteă jumătate, 
La castel în poartă, oare cine bate? 
— Eu sunt, bună mamă, fiul tău dorit, . - 
Eu, şi dela oaste mă întorc rănit; 

„ Soarta noastră fuse tristă astă dată, 
„Mica mea oştire fuse sfărâmată, ' - - 

Dar, deschideţi poarta! Turcii -mă'ncunjor! 
„ Vântul suflă rece,.... Rănile mă dor. - 

— Ce spui tu, străine? Ştefan e departe, | 
Braţul său puternic mii: de morţi împarte, 
Eu sunt a sa mamă; el e fiul meu. - 
De tu eşti acela, nu-ţi sunt mama eul 
Insă dacă cerul, vrând să îngreuieze - 
Anii vieţii mele şi să mă'ntristeze, 
Nobilul său suflet astfel s'a schimbat, 
Dacă tu eşti Ștefan cu adevărat, 
Apoi tu:aicea, fără. diruinfă | 
Nu poţi ca să intri cu-a mea voință, 

| . Mergi şi strânge oastea, pentru țară mori] .. Şi-ţi va. fi mormântul "ncoronat cu flori, . :. 
ee e oc. |. cc. . ş Ștefan se întoarce şi din. cornu-i: sună, Oastea risipită de prin văi s'adună; 

Lupta iar începe . = dușmanii sdrobiți | Cad ca nişte spice, de securi loviți... 
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| Mama lui Ştefan cel Mare - 

Per unam rupem nigrâm în vetulo. castello . 

UJbi currit în vallem unus rivus parvulus . 

Plangit et suspirat tenera dominula! . 

Rubicunda, suavis quam dianthiculus. 

Nam în battualia socius eius dolitus . 

Plicavit cum hoste et _non' magis venit, 

Unum horologium sonat noctem dimidiam, 

Ad castellum în .porta, quisne battit? 

Ego sum, bona mater, filius tuus -dolitus, . . 

Ego et ab-hoste me intorqueo vulneratus. . 

Sors nostra fuit cruda isto dato o - 

Micum, meum agmen fuit sfarrimatum. 

Sed discludite portam? Turcae me congirant 

Ventus suffiat recens. Vulnera me dolent. 

— —Quid exponis tu, exterranee, Stephanus est dequarte 

Brachium suum potens milia mortuorum impartit. 

- Ego sum sua mater; ille est filius meus. -. “ 

Si tu es ille, non tibi sum mater ego! N 

Sed si caslum, volens ingravescere 

Annos vitae meae et me.intristare, 

Nobilis suus su/flitus isto: modo se excambiavile 

Si tu es Stephanus cum adadvero E 

_Ad-post tu hicce foras victoria 

„Non potes intrare cum 'mea voluntate: - | 

- Merge et:stringe tuum hostem» pro patria moreră 

Et tibi erit monumentum coronatum cum floribus. 

-- Stephanus se intorquet el e suo cornu sonat 

_ Hostis dilapsus ex vallibus se adunat. - : . 

Lucta iterum incipit + - = „.„.hostes obtriti - 

:Cadunt, ut .spicae, a securibus icti.: 

__ în poezia „Mama lui Ştefan cel Mare* avem numai unsprezece 

- cuvinte de origine nelatină; în traducere am subliniat cuvintele 

din latina vulgară. e - a 
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| Ms 
„ Proza literară română şi elementele iatine 

Statistica ne arată că scriitorii români, în majorita- 
tea lor covârşitoare, întrebuințează: în operele lor. lite- 
rare 90—91%, cuvinte de' origine latină şi numai 9-—10 

„ Iasută cuvinte de altă origine. Ziaristica reduce procentul 
„cuvintelor străine subt 6. Se înţelege nu toate cuvintele Ia- 
tine întrebuințate în ziaristică ne au venit pe cale populară. 
Ele s'au întrodus în mare parte ca neologisme din lim- 
ba franceză, Dăm, la întâmplare, trei pagini, luate ca 

+ exemple: : a aci 5 

a) In Slujba păcii 
„de I: Al; Brătescu - Voineşti i 

-„» Căci spune, se poate închipui ceva mai revoltător, 
decât ca această furie de întreucidere şi de distrugere să dureze de atâta timp, ca în fiecare zi să moară şi să se schilodească mii -şi. mii - de 'oâmeni în floarea. „Vârstei, ca în fiecare zi să se nimicească. lucruri de un preţ incalculabil — şi ca toți cârmuitorii să strige cât îi ţine gura că m'au vrut ei: răsboiul? Şi spune, dacă se poate concepe o. mai .puternică justificare. a anarchismului decât mărturisirea că -evenimente de aşă însemnătate atârnă de „O. fatalitate, inevitabilă şi că conducătorii „Sunt incapabili de a păzi popoarele de deslânțuirea, lor. Ea i Cine şi prin ce mijloace, poate opri pe ori şi cine să se întrebe: Oare, dacă în toate țările care se râs. boiesc ar. fi fost revoluţie, 's'ar. fi săvârşit atâta ruină, câtă a săvârşit până acum .răsboiul? - Sa Ar fi pierit atâţia oameni valizi? Ar fi rămas atâţia | alţii schilodiți pentru restul vieţii? Ar fi înnebunit "atâţia? Sar fi dărâmat cu tunul atâtea construcţii, ata- lea căi de comunicaţii, atâtea sate Şi orașe întregi? -



“ar i dus. în fundul hătilor: atâtea. vase. cari au Cosa. 

at sume- fabuloase, încărcate ' cu mărfuri: şi-cu: pro-, i i 

duete, fabricate: sau cultivate: cu: atâta murică ?1) 

Din 203 cuvinte, avem 16 străine: "de: limba latină (patru sunt „:..- 

„ repeta), deci un procent de. 92 « elemente” Jatine Și 1 Sa străine, 

PI aaa .. a i + E - pei 
E Lă 

4) Ciileandra- E aa 

pi de Livia. Rebreanu e MEI pi 

“în curând uită pe doctor. şi nu se. mai. i gândi decat - 

“Ia îmmormântare. “Se simţiă - “amărit că nu-i S'a: spus 

baremi. cum va fi ceremonia funebră. Şi '.cu. cât se 

"* apropiă ora: trei, cu. “atat. parcă . “minutele. treceau mai . 

-.anevoie,- Apoi când. sosi în. sfârşit momentul: în care 

: -4nebuiă să înceapă . serviciul - religios, Puiu. se.: aşeză 

"în genunchi, lângă fereastră, cu fruntea sprijinită pe”. 

. pervaz şi. prinse-să se roage fierbinte. Nu mai. ştiă nici . 

0 rugăciune afară de., “Tătal "nostru, dar Şi aceasta. îi 

ajungea acuma. O repetă “de. sute de ori, cu evlavie, 

cu lacrămi, cu însetare. In restimpuri. se întrerupea şi | 

suspină din profunzimile inimii. . -. . 

Iartă- “mă, Madeleine, fie-ţi milă de mine! 

„Genunchii, neobișnuiți, îi amorţiră. Dureri. de cu- 

țite îl înjurghiau prin încheieturi. Stătea însă Beclintit,, 

„Ca: țintuit £C0l0. Suferinţa , o “simţiă ca o uşurare :). 

Din 14 cuvint, avem . 12 cuvinte. de origine slavonă, deci 

un, procent de 92 elemente. latine, şi 8 elemente străine, 

o Uniunea centru Societatea: Naţiunilor şi chestiunea - 

: ae Minorităţilor , 

Este: într "adevăr. de neînțeles că unele. state, profi- 

„ tână de situațiunea “lor de fapt, să se erige, chiar sub 

  

1) Pag. 84, E a | o 7 i i D- 

2) Pag. 139, * 7 ” - 

61173. — 935, — Popa-Lisseanu, Cultura Română, cl. Il sec,—7 ie IN    



forma Societăţii. Naţiunilor, în - judecători şi Să refuze | 
„ totdeodată să se supună în drept regulelor pe cari pre- 
tind a le impune altora. Aceasta cu atât mai mult, cu 

cât nu există stat mare european care să nu aibă şi el. 
dificultăţi. în această privinfă şi să nu poseadă popu- 

” laţiuni de altă. rassă şi altă limbă sau 'altă credinţă, 
decât'cea majoritară, adică tocmai minorităţi aşă cum 

"le-au definit nouile tratate ce:ni s'au impus.. 
„Am arătat în fine că progresul justiţiei internaţionale, 

„dacă întradevăr o dorim în” mod sincer şi ea nu e 
numai un pretext pentru alte scopuri, trebuie să meargă 
„în această direcţiune. Intocmai cum indivizii într'o 

” societate trebuie -să se bucure de un tratament egal 
în drept, căci aş cer principiile cele noui ale demo- 
craţici, cărora nimic nu trebuie să'li se mai îmupotri- 
vească de aici înainte. | a 
„Dacă într'adevăr Adunarea Uniunii este animată de 
preocuparea. progresilui. şi a justiţiei internaţionale, ea 
trebuie spre a nu se dezice, să primească teza noastră 
şi să estindă toate măsurile pe cari le cere în legătură 
cu problema minoritară, la toate statele fără excep- 
țiun=. Aceste măsuri sunt întradevăr . sau . drepte şi 

„atunci trebuiesc primite de toţi, sau nedrepte Şi atunci 
trebuie desfiinţate pentru toată lumea, - a 

-. In susţinerile noastre am fost puternic sprijiniți de 
” delegaţiunile poloneză, iugoslavă şi cehoslovacă. - 
„După lungi desbâteri aprinse de mai multe zile, în 
cursul cărora .am întâlnit mereu opoziţiunea plină de 
„violență a delegaţiunilor maghiară şi bulgară, comisiu- 
_nile au adoptat în totul punctul nostru de vedere!). 

- Din 270 cuvinte avem 9 cuvinte slavone (cinci 'sunt repetate) deci un procent. de 94,1 elemente latine şi numai 5,9 străine, - 

  

s- 

  

2) Din “raportul d-lui Mircea Djuvara, în ziarele dela 16 August 192%, - a Ia 
. og . | a Ai m „j



i  ADAUSUL II | 

1. Sintaxa 

Mai mult decat vocabularul şi decât morfologia, | 
este sintaxa românească aceeaş cu sintaxa latină, 

- Aceasta se constată uşor. atât din legile acordului 
dintre subiect şi predicat cât” şi din părţile secundare 
ale propoziţiunii desvoltate,. precum . şi din regulele 

după cari este alcătuită fraza. Vom da câteva a exemple, 

a) Propoziţiunea simplă şi desvoltată 

Subiectul, se exprimă, întocmai ca. în româneşte, 

printr'un substantiv, adjectiv, numeral, -pronume, prin- 

„trun verb la infinitiv. şi prin orice parte: de: cuvânt 

despre care se spune ceva. „Subiectul poate “fi şi o. 

-propoziţiune întreagă, numită propoziţiune subiectivă. : 

Predicatul. Se exprimă  printr'un verb, . predicat 

verbal şi printr'un nume, predicat nominal. Predicatul 

verbal poate avcă, întocmai,ca în româneşte o între- 

gire, - numită întregire „predicativă. . De ex.: Gloria .: - 

aeterna manet, gloria rămâne eternă sau Romani Ci- 

__ceronem consulen creaverunt, “Romanii au - ales pe 

Cicero. consul. : Aa 

“Acordul. Legile acordului sunt intocmai ca în. ro- 

mâneşte. De ex.: - a Sa 

“ Puer audil, pueri audiunt Da Băiatul aude, băieţii aud | 

Puer auditus est, pueri auditi Băiatul”, e auzit, băieţii sunt 

suni .. ” " auziţi 

" Puella audita est, puellae audi- Fata este auzită, fetele sunt - 

, tae sunt ... -- auzite 

Puer. et pula auditi sunt a Baiatul şi fata sunt (sau au fost) 

- | " auziţi | 

si tu. e ille” scribitis, ego. et Dacă tu şi acela scrieţi, eu şi 

"frater scribimus e "frate-meu: scriem |. 

Magna multitudo 'hominum O mare mulţime de oameni . 

„Convenerani e 1 Sau strâns 
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Atributul se exprimă întocmai că în româneşte şi 
este sau adjectival sau „substantival. 

 Puer bonus scribit ... . " Băiatul bun scrie. 
Puella bona-scribit "i. : Fata bună scrie | 
Pes mensae fractus est _. Piciorul mesei sau. de masă e. Da a frânt 

_Dux magnae autoritatis. ad- - Comandantul de o mare auto- ! 
a “venit „-...ritate a sosit,. 

, " Genetivul se. exprimă în româneşte câte odată prin. propoziţia . „dej; în. limba franceză se exprimă întotdeauna cu această pre . 
poziţiune, m 
 Complementele. Complementul adjectivului se. ex- 
„primă, ca şi în româneşte, prin cazul genetiv, mai ales 
cu de, prin dativ sau caz prepoziţional. De ex: 

* Puer memor est magistri .- |: -Băiatul e. aducăţor . aminte de. a Aa RI învățătorul său " Ver omnibus gratum est! -. Primăvara este plăcută tuturora Milites fiduciae erant „Pleni — Soldaţii erau plini de încredere Homo erat utilis rhiiltis său Omul eră: folositor multora sau : _„admultas res! -: „Pentru multe lucruri, 
Complementul verbului se exprimă în mare parte, 

_ca în româneşte: - Se E 
„Memini fratris ui Imi adus aminte de fratele tău . „Proditionis accusavit | . -* L-a acuzat de trădare. |. Amicitiam omnibus rebus an-" Preferăm amiciţia tuturor lu i teponimus ! na crurilor "Est miki fames a Imi este foame. . | ” Me poenitet facti-mei - „.. Mă căese de fapta mea Multos annos regnavit :- * :. A domnit-mulţi ani. :. +: 

| Limba română, nepăstrând 'ablativul: latin, rolul a- cestui. caz îl îndeplineşte în- cea. mai măre. parte acu- : zalivul precedat de o prepoziţiune, . - | 
TR 

- N , o 'b) Propoziţiunea complexă sau fraza 
| Aceleaşi feluri de. propoziţiuni aveni şi în româneşte ca „ȘI în limba latina. Limba: noastră însă, fiind, mai simplă, întrebuinţează mai mult Propoziţiunile. simple,



PONAT IE 
pe- când  Tiaba Tatină m ENG Ries Rperiga- 
dele mari şi maestrit alcătuită. “In. aceste ' perioade: 

găsim ' adeseori întrebuințat modul conjunctiv, acolo 

"unde limba română întrebuințează” indicâtivul: i 

"In genere însă sintaxa română) este. formată, după 

normele sintaxei Jatine. - -: | 

, 2, Fonetica- 53 

“ Fonetica; adică aceă parte a gramaticii care . se 

"ocupă: cu 'sunelele, ne arată, în - mare - parte, aceleaşi | 

-. fenomene de limbă. | . 

Dăm numai câteva dovezi: .-. . i 

1; După cum: limba latină, şi în: „special. limba latină 

vulgară, avea tendinţa să piardă aspirata. h şi Chiar- și 

alte sunete la începutul cuvintelor (afereza), “de ex.: abeo.. 

_ în loc de habeo, is, în loc de stlis, mitte în loc de omite, a 

tot astfel limba română tinde să piardă pe h iniţial: : ” 

-de ex.: ambar în-loc-de hambar, amuri în loc de 

'hamuri; Adrian în loc de Hadrian,otar în loc de hotar 

a. otări: în loc de. a hotări, cobor în loc de. scobor, etc. 

2. Pierderea: unei silabe interne (sincopa), „atât. de 

frecventă în limba latină: pericului, periclum;.sae- 

.“culum, saeclum; praehenda, praeda;. laudavisset, . - 

laudasset se întâmpină mai rar în limba română şi 

„ fenomenul . aparţine” - -mai...ales --cuvintelor de origină 

„latină: chiag din' coogulum, cald din calidus; bătrân 

“din veterânus, caut din cavito. n 5 

„a Be După cum limba latină, şi mai ales! limba: latină | 

- vulgară, avea tendinţa să piardă sufixăle. cazuale,: de - 

" ex.: animal în loc de animale, altar în loc de altare, 

'fheatru, multu, Corneliu, în latina vulgară, în 'loc:de 

“theatrum, multuri, Cornelius, tot astfel limba” TO- 

mână are tendinţa” să piardă” unele sufixe, de ex::/la-' 

-borator, în loc de laboratoriu, dormitor în loc de' 

- dormitoriu, minister. în. loc de ministerius roi în loc . 

de roi, etc... Dea - a Ia 3 i IE : 

- 
. a N . ” | . | i i 4 Oi i



“Verbele dico, duco, facio (şi fero) au imperativul 
„die, duc, fac (şi fer), pierzându-și finala - care ser. 
„veşte ca sufixa “personală (apocopa). E surprinzător să 
constatăm că şi în româneşte imperativul acestor verbe se face întocmai ca şi în limba latină: zi, du, fă. 

4. Deasemenea schimbările de vocale, ca şi. schim-. 
bările de consonante, îşi urmează evoluţia - lor pe care o întâlnim în latina vulgară, îi ME 5. Tot astfel, accentul în limba română cade, în 
general, ca şi în limba lâtină pe penultima sau pe antepenultima: formica : furnică, . basilica biserică; - peultima cade, în cuvintele polisilâbe, numai atunci când “a dispărut în limbă: finala cuvântului latin: venatus, vânat, laudavit, lauda. -- .. - aa 

ADAUSUL IV . .. 
- "Sutietul latin al Românului -" i 

Nu numai graiul nostru este graiul latin, la o anu-. mită treaptă de desvoltare a sa, dar chiar şi sufletul românesc, este într'o largă măsură, suflet moştenit de la strămoşii noştri romani. : e i ” Câteva dovezi :'- a : 

i 1. Religie şi: credinţe 
1. Politeismul Romanilor supraviețueşte în mulţimea de sfinţi şi îngeri pe cari i-a adoptat creştinismul mo- - noteist, refugiat în Dacia în' timpul persecuţiunilor reli- gioase. Acestora poporul le atribuie puteri “supia-na- | turale, ca şi divinității supreme"). Poporul admite, în special, pe lângă Dumnezeul nostru „prea mare și prea | bun“, o divinitate negativă, un demon rău făcător, pro- - tivnic 'zeităţii Cei bune, admite pe Diavolul, . - 

3) Maica Domnului și Sf. Paraschiva (Venus); St. Petru (Mercur). Sf. Ilie, cel schiop ( Vulcan), etc., Ingerii (Genii), . 
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2. Cerul nosiru, ci constelaţiuniie sate; este, Întro 
foarte mare pate, cerul Romanilor. Astfel, după. tra- 
diţiile noastre ' pupulare, Traian, după ce a cucerit 

Dacia, a dus de aci la Roma; pe Calea Pobilor (calea 
Laptelui), în Carul. Mare pe robii daci, iar în -Carul . 

Jic,-pe căpeteniile acestor. robi. * - . A Ie 

3. In tradiţia noastră, cine omoară un paianjen ÎL 

„se iartă nouă păcate; aceasta, fiindcă Maica Domnului 

a blăstămat pe o fată, trasformând-o în urmă în. :pa- 

ianjen, deoarece a indrăsnit să se ia la intrecere cu ea. 

Găsim în aceasta tradiţie, păstrată î în întregime, legenda 

zeiţei, Minerva, care metamorfozase pe Arachne în 

“paianjen, ... Se | 
4, Soarele nostru depe cer, sfântul Soare cum îi “se: 

spune popular, este “Phoebus — Apollo 'al Romanilor,” . 

El caută să ia de soţie pe sora sa Luna — casta, am. - 

putea zice. precesta, Diana, care însă fuge necontenit. 

de fratele ci. Caii, pe cari îi avea soarele Romanilor, 

i-a dat Sfântului Ilie, confundat şi el cu: Helios. . 

5, In cer avem.şi noi,- precum aveau şi Romanii, în 

„afară de D- zeu, pe cetele. de îngeri şi impreună cu 

aceştia, sufletele: celor. 'buni. i 

6. Pe bolta cerească avem şi noi fiecare, după cum . . 

- “aveau şi Romanii, steaua proteeloare-— genius, 1 natale 

- CUmes, qui tenaperat astrum. 

7. Vânturile cari îşi au lăcașurile lor între cer și 

pământ, sunt considerate ca sfinţi. în tradiţia nosstră 

„populară; de aceea svra: soarelui se ia la - discuţie cu 

- sora vântului în privinţa. întâietăţii fraților. lor. . 

8. Bisericile noastre sunt așezate întotdeauna cu: al- 

tarul spre răsărit; Romanii când făceau o jerttă se 

“ înturceau întotdeauna cu faţa în aceeaş direcţie. | 

9, Romanii aveau o mulţime de sărbători, Sărbătorile” 

lor cele mai: populare, neputând fi cu totul înlăturate, : 

au fost primite de creştinism şi identificate cu sărbăe . * 

torile, cele noui „ereştine Şi perpetuate. până astăzi - 

--U . - . a 
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2" sau, după cum se spune în cântecul. nostru - - 

2 Astfel popiilara' şi S&omotozisa. sărbătoare a Satur.: : -nalelor,- din luna « Decemvrie, s'a. contopit. cu sărbă .. -toareă Nașterii Domnului, cu Crăciuiiul, iar sărbâtoarea „.. --2eului Ianus; „dela intâi Januarie, cu cea a anului nou, . - “sau Sân. Vasâi, formând.împreună, ca Saturnalele „cea ;:- mai. mare din sărbători; A Ia Ra „1 laed st clara. des, elararum clara. dierum, . :.: -.- Zaeo est festa dies, festarum festa dierum 

pa 

Căci aceașta este pentru: noi, ! --i: 
"cea mai mare din sărbători«: 

E Obiceiurile acestor sărbători ni s'au păstrăt,. Astfel, . “Ia anul nou se prezintau felicitări şi se primiau daruri - 

e 'Annum. novurn faustuniy felicemi, tibi. : „... Romanii aveau şi. o zeiţă a anului nou, aveau: pe 

. (cadouri). Iată o felicitare din timpul Romanilor ; 

„= Strena sau -Strenua, de unde -a rămas cuvântul. fran: 

“rile lor dela Moş. Ajun, * 

cez, ctrennes, cadou, adecă dar de anul nou. Atât la saturnale, cat şi la anul: nou, se distribuiau între âlte „daruri, „mai ales' riuci, simbolul rodniciei şi al fecun- „ dilăţii, nuci de cari amintesc colindătorii noştri în ură- 
N 

..-* In- noaptea“ de anul nou, în toate: țările Tomanice, se. face calendarul de-ceapă, . pentru : cele” douăsprezece „luni. Obiceiul acesta, ca şi datina: regilor magi, care o deasemenea. se găseşte: la “toate: popoarele. neolatine _.. „a: trebuit să existe şi -la Români; altfel riă ne-am putea -.. „explică generalizarea acestor datine, TU ':-10, Intr'un cântec popular. latin se spune; '.'! 
- .* Gaudium et laetitia .. .. - Sa „iu. Sitiin hac domag - INI Na Pi ODO 

ami e ZO porcelli - .. _ - :Zot: agni, , i ae 
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7: e a et ae ta 

Sorcova: noastră traduce | urarea astfel + 

De In. astă casă să fie. 
a “-Bucurii şi veselie” -. ei 
Da Caţi mititei : a i e ae 

Daia _,"Atâţi "purcei. : 
te „ŞI tot. atâţia mici. 

1; Ia. 15 Febiuarie (Februa însemnează ' ispășire, Dai 
purificare) începea la Roma sărbătoarea. „Lupercalia. 
Luperci, nişte preoţi desbrăcaţi şi încinşi numai cu un 

„Şorţ de. piele, cu nişte bice în mâini, loviau pe femeile - 

„cele iieșiau în cale. Sărbătoarea foarte “populară la Ro- 
“ mani,. a fost prefăcută: la 'anul 494 de papa Gelasius. . 

- în: sărbătoarea: Intâmpinarea . Domnului. Lupercalia. 
continuă cu Fornacalia sau Stultorum.: 'Feria, adică ” 

Sărbătoarea Nebunilor. Cu prilejul Fornacaliilor. se. ima- 
“brăcau bărbaţii în haine femeeşti și cântau cu fluierul. 
Uneori umblau călări pe măgari. .- 
“Datina - S'a. păstrat - la Românii: "din Banat; unde în... 

- prinia săptămână din. Păresimi,: bărbaţii se îmbracă: ca 

- femeile” şi cântă din fluier. La: Aromâni bărbaţii sc bo- 
_ iese - cu funingine, şi „păstrează | amintirea asellei Ro- 

” manilo, INA , 

In. „ajunul. Intâmpiniării Domului, noi : „avem sarbi Ii 

“toărea:Sf. Trifon, nâbunuil. a 
12. In luna lui Februarie, Romanii spânzurat. câinii, 

într'o furcă de.soc, între templul zeiţei Iuventus şi al - 

" zeului Summanus, * Motivul 'acestei. spânzurări . 6ra că, 

“cu prilejui asediului fortăreţii Roma de. către Gali, câinii... - 

mau simţit apropierea “duşmanilor şi numai + gâştile : 

- sacre ale Junonii au trezit, prin gâgăitul lor, sentinelele --- 

„ romane, - salvând astfel Capitoliul. De aceea,. “censorii. - 

- romahi se şi îngrijau în special de. hrâna gâştilor. pe 

Tarbaca câinilor sau jujeul este o urmă a acestei . 

“datini :care'se practică în toată: Peninșula. Balcanică, . 

„Cainii la cari i țin asă de mult păstorii aromâni, sunt 
N



, 

- spânzurați, * iar gâştilor li sc dă o îngrijire deosebită, 
în. ajunul Păresimilor. a 

13.. Luna Februarie, ultima lună din an — anul odi- 
„nioară eră numai 'de . zece luni şi de abia sub regele 
Numa Pompiliu s'au introdus şi lunile Ianuarie Şi Fe- 

_- bruarie — eră consacrată cultului morţilor, 
In luna aceasta cădeau Parentalia,- Feralia şi Ca- 

ristia, toate pentru inanes, adică pentru sufletele celor | 
„„morţi. Aceştia ieşiau'din morminte. şi dacă cei vii, cei 

rămaşi în viață, nu le aduceau jerife, âtunci ei se pre- 
> făceau în stafii şi puteau să le facă rău, o „După tradiţiunea noastră populară se deschid, cam 

la  aceeaş epocă; mormintele și ies de acolu sufletele 
: Moșilor şi ale părinţilor noştri îngropaţi. Acestara le 

. aducem. jertfe: . covrigi, colaci sau colivă şi dăm săra- 
cilor obiecte de pomană, în special - mâncări şi vase. 

„La târgul Moşilor. se cumpără vase noui pentru cultul 
morţilor. . e ai | 
„14. La 3 Maiu începea la Roma sărbătoarea Florălia, - în cinstea zeiţei Flora. Sărbătoarea eră foarte populară. - Şi țineâ şase zile, Creştinismul .a identificat Floralia cu 1 Sărbătoarea Intrării Mântuitorului în. Ierusalim, In această 
Sărbătoare creştină se făceă altădată o procesiune cu 
un măgar şi se sfinţia Palmierul, cu care poporul ieșise „întru întâmpinarea Domnului.. Procesiunea măgarului, 
despre care se spuneă în Apus: . 

„. “Orientibus partibus * . ! Do „= Adoentavit asinus - ».-. A 
. Pulcher et fortissimus |. . - 
Sarcinis aptissimus 

"a dispărut la noi — măgarul, în ţările româneşti a fost . totdeauna o : raritate, —.iar sfinţirea palmierului, — deasemenea :rar la noi. —. a fost înlocuită cu sfin- 
țirea sdloii la Florii. Salcia sfințită are efecte. miracu- loase ŞI înlătură vara (răsnetele şi furtuna, Zeița Flora 

-



a fost pret icută în tradiţia i DEBiNară i în n Idâia Cosiri: 
zeana, zâna Florilor, * - . = 

15, Parentalia aveă şi un caracter privât. Eră âşă 

numita -Rosalia, care face parte din aceleaşi parentalii. 

Rosalia se celebră la începutul primăverii, timp de . 

șaple zile. Sărbătoarea roxelor erâ şi sărbătoarea na- 

iurii celei vii, sărbătoarea lui Bacchus şi, acelaş timp, 

sărtâtoarea morților. Ă 
Zeităţile feminine ce însoţiau cultul Tui Bacchus au 

fost prefăcute, în mintea' poporului nostru în Pusalii, 

numite prin cufemism Tele,-Albele, Dânsele, etc., divini- 

lăţi rău făcătoare, iar cultul morţilor, sa păstrat i întoc- 

rai ca şi la Romani. - - 
16. La începutul. iernii, în luna lui. Brumariu se săr- 

bătoriă la Romani, mai ales în. Peninsula Balcanică, 

sărbătoarea numită Brumalia, în cinstea zeulsi Bac- 

-chus, numit şi Brumos. Sărbătoarea a dispărut . la 

Români; ne-a rămas însă numirea de Brumariu - şi 

Brumărel, zeități rău făcătoare, întruchipat e în: Satan 

ce se arată în noaptea Sf. Andrei: - -- 

17. La 21 -Aprilie, două zile înainte . de st. Ghcorghe 

Romanii celebrau sărbătoarea Parilia, în. cinstea zeiței 

câmpeneșşti Pales. -Cu prilejul acestei sărbători se pu- 

rificau oile, Şi anume, se” impodobiau. cu frunze, se 

stropiau cu apă şi se treceau prin .fum de. pucioasă 

vie (sulphure vivo). : Se -împodobiau deasemenea cu. 

frunză verde şi flori staulele oilor. Puril: carea aceasta 

se numiă lustratio per. aquam şi lustratio per ignem.. * 

Obiceiul ni sa păstrat întocmai, ca şi-la: Romani, 

cu. deosebirea numai că el are loc la Sr. Gheorghe, la 

23 Aprilie. Focul se face la Aromâni prin frecarea | 

Jemnelor, nu. cu chibrit; deci foc riu. 

„18. Intre sărbători cădeă în luna lui Maiu şi sărbă= 

_ toarea Lemuria. In această împrejurare se arătau su- 

-flctele celor morţi, cari făceau rău oamenilor, dacă nu 

crau înlăturate prin, anumite „practice , „religioase Şi sue! 
po 

sau | . ii | - a | „407...
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Ea ap . a 

” perstiţioase. în timpul Lemuriilor, terplele erau ținute "închise.. -. | 
" Dela Paşii până la Rusalii, după. tradiţiunea gene-. - _'rală a poporului nostru; cerul stă deschis, iar sufletele - - :din cer văd -tot ce-se. petrece pe pământ, .. „ La noi,'ca şi la Romani, este credinţa că nu e bine să se facă 'hunţi în această lună a lui Maiu, : 

„2: Superstiţii . 

y - 

“Deoarece -noţiunile” de Știință -exactă erau în anti- chitate cu mult mai reduse decât sunt ele astăzi, după 0 trecere de două mii de ani, şi deoarece progresele - făcute-pe tărâmul ştiinţific ne au explicat. multe feno- - .-.. mene cari. nu - puteau fi : explicate atunci decât. prin supranatural, eră lucru firesc. ca Romanii să fi fost şi -- mai religioși și mai -superstiţioșşi, decât suntem noi a- CUM, i RI a : “Religia Romanilor o cunoaștem. . Superstiţiile lor insă “nu le cunoaștem 'decat intr'o mică măsură, fiindcă ele au trăit şi au circulat,: fără să fi . fost coasemnate în Scris și păstrate în: cărţi. “Totuş: din. puţinul- ce ni-a.ră- ae Mas se -vede clar.că' sufletul. plin de superstiții roman a fost lăsat moștenire :poporului român. Această moş: „lenire se poate urmări dela nașterea” omului .până.la - “"moartea-lui. - ÎN aa Si e - + Dăm” numai câteva dovezi: -.. A :* La.naștere copilul: eră ursit, ca şi” la noi, de ur- 

N . 

 Sitoare; apoi în leagăn îi se cântă: alla, talia, talia, aut . > dormi autlaote, > e cata | „La nuntă, la 'Romani ca! și Se Şi furtul” miresii... +. e E “La:îmmormântare, la Romani ca şi la 

“la noi, se simula bătaia 

A i noi, se între . buinţă -formula: Si4 “Uibi. terra levis sau requiescat 
108:
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“în pace şi i se : dadea mortului un i ban pentru Charon, 
la noi pentru vămile văzduhului 1). a 2: 
"Geniul, sau îngerul păzitor al fi ecăruiă,. âra repre * 
zentat- printr'un- Șarpe; la noi, șarpele casei. pe 

Dacă urlă'câinele 'sau cântă cucubaia, | la Romani ca - o 
Şi la noi, eră un semur rău. 

Dacă: cântă. cucul sau, căcă găina cântă cocoșește,. 
"la ei ca-şi la noi, eră o urită prevestire. 

Dacă oaia behăiă, la ei că și 1 la noi, nu eră-a bine, în 
In Mioriţa. se spune: 

Dar cea imioriţă E - 
Cu gura plăviţă - 

„De trei zile. incoace * e NE 
ia “Gură nuiimai tace o 

Iarba nu-i mai. place. i i 

“Data” cineva străimală,: la ei ca şi la noi, eră cil noroc, 
“ Dacă cineva călcă' cu „piciorul stâng, nu nimeriă 
bibe: siniistro: pede profectus, a pornit-o cu- piciorul 
stâng. Si e 

| Dacă” ne: doare dinţii, la ei, "ca şi la noi la țară, se 
întrebuinţează ca leac: dintele. de cal. îi ' 

, „Dacă -suferiă cineva - de anghină, la. ei, ca. şi la noi, 
„ la-ţară, se întrebuinţă: “cuibul de rândunică. . î 

“Dacă. laptele, da îndărăt, la. ei ca și la noi,.se întce-. 
„buinţă rosmarin.. IP 

Dacă cineva eră socotit că “face nebunii îi se. Spu- 
„neă, la ei - ca. şi la noi, că a mâncat. laur: Iaurum 
momordit. DE e 

_. In poporul roman 'trăiă o. sumedenie de farmece şi - 
„vrăji, de descântece' şi blasteme. Ele amintesc pe cele 
ale. noastre cu cari. seamănă întocmai, Dăm numai 

| Câteva Exemple: E 

N 

S 

  

4 

1) Vorba Duinizăi s să ierte o întâlnim într'o inscripţie: Voi, 
- 'pe'cari o'âni supărat, iertaţi-mă. 

4



. umeros, c 

Un descântec pentru - sorântitură, 
tem tălmaci, sună astfel: 

pe care nu-l pu- 

„Hanu, haut, haut 
Ista i 

DEE Pista 
7 Sista 

_ Damiabo -: 
- Damaustra-” 

O vrajă avea cuprinsul următor: 
Dii iferi, vobis 'comedo 

si quicqua sactitatis habe- 
- „tes ac trado Ticene. carisi, 

quodquod. agat, "quod in- 
cidat omnia in adversa, dii 
iferi . 'Vobis comedo _ilius 

".memra, colore, figura, ca- 
put, capilla, umbra, cere-- 

„_bru, frute, supercilia, os, 
„Nasu, metu, bucas, labra, 
Verba, alitu, _colu, iocur, 

cor,. pulmones in- 
testinas, vetre, bracia, di- 

” citos,: manus, ublicu, Vi- 

. 

Zei ai Iadului, vouă mă 
- adresez, dacă aveţi vreo pu- 
tere supraomenească şi vă 
încredinţez pe T ychena lui 

--Carisiu - „că orice va face si 
orice: îi s-o întâmplă 

toate 'să-i meargă pe dos. 
Zei. ai Iadului vouă vă în- 
„credinţez şi membrele ei 
şi tenul ei şi figura Şi ca- 

_pul, părul, umbra, creerul, 
.. fruntea, sprâncenele, gura, 

sica, femena, cenua, crura * 
talos, planta, dicitos. 

dii iferi, 

lubes ob. anuversariu fa- 

nasul, barba, obrazul, bu- 
zele, vorbele, hrana, gâtul, 
ficatul, umeri, inima, plu- 

„ mânii, “intestinele, burta, 
si illa videro 

tabescete, vobis : sacrificiu * 

cere. dibus parentibus ilius. 
voveo 'peculiu tabescas, 

MO o 
A 

braţele, degetele, 'mâinile, 
buricul, beşica, coapsa, ge 

“nunchii, picioarele, gles- 
nele, tălpile, degetele. 
“Zei ai Iadului, dăcă o 

"voiu vedea topindu-se: vă 
făgăduesci CĂ vă voiu aduce. 
bucuros un- sacrifi iciu "a 
ual, | . e. 3 . . . . ... ... .



ta,
 

Intr'o altă vraje se“ spune: 

Adiuro' le derhon qui- 

_cunque es et dernando tibi . 

ex anc ora ex anc “lie ex: 

oc momento, ut equos.pra- 

sini et albi crucies, ocidas, 

et agitatore Clarum et Fe- 

ice et Primulum et Ro- 

manum ocidas, collida, ne- 

que spiritum illis lerinques; . 

adiuro te per cum qui te” 

resolvit temporibus deum - 

pelagicum aerium. i... 

Te conjur drace, ori- 

-cine ai fi, şi îţi cer ca din 

acest ceas, din această zi 

şi din această clipă să chi- 

nueşti. şi să ucizi caii ce- 

_lui îmbrăcat în haine -verzi 

“şi albe şi pe. „vizitii Cla- 

rus şi Felix şi Primulus şi 

Romanus să-i ucizi şi să-i 

sdrobeşti şi. să nu le mai 

ași suflarea; te conjur pe 

cel. ce te-a scăpat . e. 
sr 

Vrajiile şi blestemele sunt intocmai ca şi cele ce le întâlnim 

la poporul nostru dela țară. 

Tată o vraje românească asemănătoare: . - 

„Jeşi dcochi 

Dintre .ochi. “ 

leşi din sgârciul nasului Ei 

Din carnea obrazului - .- aa 

Din rinichi i 

“= Din ficat - 
„Din splină -. 

-. 

n De ori unde eşti băgat - a 2 

„Din creerii capului a 

- „Din fruntea bolnavului 

Aa “ Din rădăcina perilor 

- Din răgăocile ochilor 

Au “Teşi din sânge şi din piele . 

Din tine ca să se spele, etc, . 

"Prin urmare, nu numai limba românească este limba o 

latină în evoluțiunea ei, de două mii de ani, dar chiar 

“Sufletul latin, chiar romanitatea înisăş, a fost transmisă.- 

ca moştenire urmaşilor coloniştilor lui Traian, sțabiliţi 

în Dacia, 

NU



  

E î E * PARTEA. n 

„Exerciţii orale; 

Conversaţie şi temă - a? 

i a . a LI „Dacia a a 
  

„Ubi erat: Dacia? Cuius. arae 
- 2 erantin- Dacia?. Quid, ornabant .. „ „incolae Daciae ? Quo-cum orna-.. 

-  bantincolae Daciae aras dearum? - 
Cuius -erant coloniae: -Daciae? . 
Ex: quibus terris venerunt Colo-. : “niae in Daciam? Erantne pu- - __gnae inter incolas Italiae et “+ Daciae? Cuius: patria est Dacia? . 

“ 

IL. Roria | Di 

Dă Qualis erat gloria Romast „ Quidornabat Romam? Cuius au- :.. dâcia erat magna? Quis: narrat - „de magna gloria et de: magnis: victoriis incolarum ? - -Quid erat in: viis Romae? Habebatne.- “Roma multas vias? Qualeş - erant viae - Romae?. Ubi erant statuae de- arum? Quales. -erant statuae de- „arum? 'Quae erat „Lingua in- | “slorem Romae? 

  
      

„Un: Dac. 
| Muzeii din Vatican, Roma 

ma, Așera sau vultirud 
1. Treci toate. cuvintele. din singular în plural şi-din „Plural în. Singular,  Păstrând cazul, - | e 

2



- “care, se găseştă, 

2. “Can acordă predicat cu i subicetut 9) când. pre:. Ei 
„: dicatul'este un verb şi b) când predicatul este. un nume, 
adjectiv. sau''substantiv? : 5 

-3. Cum! acordă adjectivul cu. substantivul pe: langă 

4. Arată dependența. genitivelor, dativelor, | acuzati» * 
velor şi: ablativelor din această versiune. | 

E 

7 Să „IV. Terentia şi prietinele. ci: 

“a 

. Prietinele Terentia şi Livia întră “în curtea câsei şi. 
strigă: “Unde sunteţi, prietinelor? Fetele așteaptă” la fe-. 
reastră de mult “timp. Noi suntem aici; voi unde sun- 
jeţi? Fetele erâu la “poarta curţii. Povesteşte-mi o isto: . 

__rioară;' Mie-mi sunt: „plăcute _istorioarele -glumeţe. Gră-, 
= biţi-vă. la prietinele voastre. Ascultă. istorioara, ae 

V. ed a int ei. -- - 

. Scoate toate prepoziţiunile din- versiunca ;Teren. 

. ia Și. prietinele. ei“ şi arată cu - ce. caz .se. > pun, aceste - 

prepoziţiuni. Ma eu - _ 

"2, Arată toate complementele drepte şi cele nâdrepte, 

"8. Arată complementele circumstanţiale, orientându: le » 
după prepoziţiunile- de cari depind; : 

:4.- Arată toate atributele” substântivale- „exprimate prins |. 

ă “cazul geinetiv.. e 

| 5. Declină în Jatineşte și românește: fabula iocosa, 

- precedând deglinareă: de întrebările « ci: ie, a- cui, ete. i 

FE .



Bi | sv: Stăpânul şi 'sclavu - 
1: Câre este în general. ierminaţiunea. plăralului la substantivele de declinaţiunea I şi II în româneşte şi în latineşte: masă, casă, sclav, slăpân Şi dacă este „vreo deosebire între limba română, şi „cea latină în această privinţă. 

| „2. Cari sunt cazurile - asemenea Ia declinaţiunea "a IL și cari sunt ascmenea la declinaţiunea l-a, 
3. Declină în româneşte şi latineşte: substantivul în- soţit de adjectiv; dominus onienius și incola boihus, . 

vi, Neptun şi” “Mercur i 

| Stapanul Oceanului Şi al Nuviilor eră zeul Neptun, L-ocuitorii antici ai ţării . noastre. sacrificau. lui. Neptun cai şi tauri. Zeii cei mari ai Grecilor şi ai Romanilor - locuiau când în Olymp, când pe pământ, când în Infern. Mercur întrecea pe zei prin viclenie. Poporul Romani- lor antici jertfia.. zeilor tauri frumoși. - 
— 

i Vi, România. | 

Quae est patria! nostra? Quid ornat patriam nostram? Qui sunt fluvii magni patriae nostrae? Ubi sunt oppida clara? Quales' fucrunt incolae antiqui patriae. nostrae? Quales poetâc sunt in: patria nostra? Ubi sunt viri docti? - Estne praeclăra patria Nostra? 

IX, Sclavii Romanilor a 
Sclavul serveşte stăpânului, sclava serveşte! stăpânei,. M ulţi sclavi sunt credincioşi, mulți însă nccredincioşi, Sclavul credincios curăţă curtea. Stăpânului . ŞI udă gră- dina. Sclavii iubesc pe stăpânii « cei bunj. Poeţii laudă + 

*



  

" Orbilius? “Gui solve- 
-bant pecuniam dis- 

-cipuli? Quid solve- 
“bant discipuli ma- - 
gistro Orbilio?. Quid - 

..- 
2 

ne selavii credincioşi şi: povestesc multe 'storioare 

despre. sclavi. La Romani, au fost mulţi sclavi si multe 

sclave A” A pt pa N 

Ai x, Daci 

Ubi habitabant Daci?. 
Quales erant antiqui in-- 

colae '.terrae - nostrae? -. 

: Quales 'erant feminae - . 

. antiquae terrae nostrae? - 

Erantne bella inter an- . 

tiquos Romanos et an- 

_- tiquos  Dacos? Quales- 

" erant Daci in proeliis? 

a i Ca „Quis, 'superat. Dacos? 

"Dacă. Columna lui Traian. . Quis redigit Daciam in 

e = formam, provinciae Ro- 

manae? Quae erant ofpida. praeclara Daciae? Eranine 

-bonae viae in Dacia? 

„FI: Orbilius 

Cuius magister fuit 

frequ entabant .pueri 
Rom ani? Qualis ma- 

  

-pister fuit Orbilius? - Dacă. Columna lui Traian. 

Cur Horatius Orbi-. 

: lium plagosum. nominabat? Quocum- scribebant. disci- 

puli Romani? Quocum delebant discipuli literas malas, 

„„ Quis castigabat- discipulos pigros,. | - 

2 o . ,



i Da Si RE 

0 XII Ariele Şt tabăia Românilor 
| _.1.:Arată: complementele drepte din. această versiune, „2. Dă exemple- de substantive cari se. întrebuințează... „numai la singular -şi substantive: cari se întrebuințează - „numai la plural.'E vreo deosebire în ' această privință -* între limba latină şi limba română? | Si „3. Declină în româneşte. şi - latineşte vip liber şi „Gedificium pulchrum, .-: a - 4, Încearcă deslegarea. enigmei: . . 
o Cu s la muncă şi treabă sunt bun; _. „* Cu'e vânătorii pe fugă mă pun, : 

XIII. Ocupaţiunea unui şcolar 
1. Arată cari :sunt „Sufixele “personale la: prezintele "indicativ al conjugării I şi II şi ce diferență este între”. aceste două conjugări şi Conjugărea a Ia. --- - 2.:Cari. sunt vocalele ajutătoare ale .conjugării a III-a „Şi ce vocală ajutătoare  întAlnim la conjugarea IV-a. a 8 Conjugă. paralel” verbele disco şi punio, insistând „asupra accentului. - . i - „4. Află complementele circumstanţiale> din această „ Yersiune Şi subliniază pe cele fără prepoziţiune..... : .. | 5. Ce însemnare anume are prepoziţiunea Ciu, pusă „inaintea unui substantiv, : | : 

- XIV. Iuliu Caesar .. . 
- „1. Arată cari sunt substantivele de declinarea. TIT a din această versiune şi. ce rol sintactic. au fiecare. 2. La ce caz se aseamănă. ele cu 'substantivele de „> declinarea I-a'şi II-a. - Si ”8...Declină. în latineşte. şi româneşte  clarus: impe rator, . -: IN aa ae 

6
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"4 Treci: toate: vorbele din: singular în” plural Şi” "cele: | 

din plural în. : singular, inlocăind, însă înţelesul de. 

„Caesar“ prin, cel de „prinţ. 

'xv. suta şi comandânţii | Romanilor . i 

 Quales erant duces et milites Rorhanorum? Quem 

“” superabant Romani audacia et disciplina: ducum? E- 

ratne parvus, amor patriae. in militibus et ducibus Ro-. . 

mânorum? Quid ornabat milites praeclaros: Romanos. . 

Cuius victores fuerunt imperatores Romani? Quo modo _- 

pugnabant în proeliis milites Romariorum?. Quac. erant .. 

arma militum apud” antiquos?..Quis | erat dux copiarum, i 

_apud Romanos, 

„XVI “Apollo . 

Cuius filius erat Apollo? "Quis erat. frater Dianae? 

- Cui erant comites  Musae? Quem delectabant Musae : 

inter epulas? Cui erat sacrum oraculum Delphicum? 

Quis erat sacerdos Apollinis apud oraculum Delphicum? 

“ Quid 'nuntiabat hominibuş Pythia? Quales. custodes 

erant sâcerdotes. Delphici. Quid ornabat parietes templi 

î Delphici. 
Încearcă. deslegatea enigmei: . Na 

| Jumătate sunt un om 

2... Jumătate sunt un cal: o 

„ Dacă tâi tu prima parte, Se 

„„ Rămân, numai animal... Ii 

y 

XVI. Saciiticiial1 la: Români 

“ Poporul Grecilor şi al Românilor. împăca mănia: zeie 

| “lori prin jertfe. Preotul: pregătiă sacrificiul, căci preotul 

- _ eră „Cunoscător în dreptul divin. Preoţii sacrificau zeilor 
sd 

 



- 
. o - - - a 

din înfein jertfe -negre, zeilor de Sus însă jertfe albe, „Când (cum) preotul. sacrifică Zeului'-o: jertfă, impo- dobiă capul jertfei cu coroane. frumoase. Preoţii ardeau - măruntaele jerifelor.. După. sacrificiu “preotul pregătia un ospăț în onoarea zeilor. Darul zeului eră tămâie, - vin, lapte și: miere. - ie 

_XVIUL: Marea 
„1, Declină în româneşte şi latineşte pirum animal, „2. Declină hiems Şi mare, 'ârătând deosebirea in terminaţiunea lor, ae | 3. Caută prepoziţiunile. din acest capitol şi dă exem: -ple de întrebuințarea lui -i72 cu' acuzativul şi. cu 'abla- tivul. o i a i ? i 4. Ştii tu un popor ce [use bătut odată de Caesar, 

Cu literă mică! însemnează - „. Pasere 'n zori ce Veghează. .- 

- XIX. Cicero a 
Quis fuit Cicero? Ubi recitabat Cicero orationes suas? Quales fuerunt orationes Ciceronis?--Quem delactave- * „„ Punt Orationes” clari oratoris? Quis; paraverat  patriae -. Coniurationem?  Paravistine . instrumenta necessaria? Paravistisne -instrumenta necessaria? Paraverasne in. | strumenta necessaria?' Paraverătisne instrumenta ne: - Cessaria? Quis servavit -Populum Romanum ' auxilio 2 Q averat patriam Romanam? Quis oncraverat Ciceronem' multis gratulationibus, -. 

XA, Tartarus : 
, In Infern eră locaşul trist al „morţilor, Zeul. Metcur a ingrămădit în Infern sufletele cele triste ale morţilor. 

” Zeul îngrozitor Buvernă i 

N 

LL 
-



trişti: ai tristului lăcaş. Inaintea porţii Infernului : eră 

un câine teribil. Trei -capete aveă grozavul. Cerber. 

Sufletele oamenilor răi se temcau de pedepsele zeilor 

Infernului. Charon transportă. peste fluviul . lugubru al 

Styxului manii oamenilor morți. a 

| XXI. Centauri | 

1. Declină în româneşte .şi în latineşte sedes tristis. 

2. Ce deosebire este între declinarea unui substantiv ” 

„Vocalic (sedes) şi a unuia. consonantic ( aestas)? 

3. Ce deosebire este intre .declinarea unui substantiv 

vocalic ncutru (mare) şi a- unuia consonantic neutru 

(capu)? - . : Ia 

4, Cu ce caz se construeşte verbul timeo în” limba 

latină şi cum se construeşte el în limba română? 

5. Enumără adjectivele consonantice şi enumără ad-- 

jectivele vocalice. din această versiune. - 

„XXII. Orcus - 

-- După opinia urecilor sufletul “omului după “moarte 

locuia în Orcus.: Intrările în Orcus erau grelc. In Infern .. 

" erau două fluvii “mari "“Styxul şi Cocytul. Corăbierii . 

transportă pe 'oameni peste fluvii şi peste mări. In- 

“toarcerea din Infern cră grea chiar şi. zeilor. Tortura. . 

oamenilor blăstămaţi în Infern eră mare; Zeul Pluto 

eră de o înfăţişare tristă și severă. - 

, Mc 

„XXIII. Coarnele animale'or 

1. Cu. care. declinare . se aseamănă mai mult decli- 

-narea a IV. a Re “ n 

„2, Ce deosebire găsim între declinarea unui substan- 

“tiv. neutru şi între declinarea unui substantiv masculin : 

"de declinarea IV-a, n. Da



ai i . . 

i 
s - 2 

E 
= 

> 3: Ce. forme identice găsim la - declinarea II, TII-şi "IV ncătră?, . îi a MIEI A a: "4 In te caz se pune :complementul : adjectivelor Similis şi Periculosus şi în ce caz se pune acelaş com- - plement în. limba română, . Sai 
az - 

xx Zilele la Romani -. 
1, Declină în româneşte şi în. latinește res pâblica - ŞI IuS iurandum.. Sa | po 2.. Arată genul tuturor cuvintelor din ultimele ciăci “Versiuni, ae | a „3. Arată complementele circumstariţiale de timp din. _ ultima versiune, 
4 Numeşte. zilele” săptămânii după numirea: romană. 

XV, Clădirile Romei 
. Quales fuerunt antiquissimis- tempotibus domus Ro:-: „manorum? Qualiar-erant aedificia: Romanorum „postea? '- Quid. erat notissimum in' urbe. Roma? Cuius . domus erant amplae? In. qua. rbe erat Colosseum? Cuius do: „mus erant ampliores, et: altiores? Enumera -clarissima Si " aedificia_urbis Romae. Erantne utiles. aquaeductus?' - Quid erat utilius; aquăeductus an (sau) amphitheatrurm? Quid erai clarius 

   „XXVL Imperiul romani | 

et.utilius, balneae an theâtră? - E 
7 

„1; Formează gradele. de. comparate. dă Ia adjectivele. - „Crudelise, misera un, turpis. e, audax, şi vetiis eriş, - 72. Declină 71108 bonus, „elior,: optimus.  ..:: „3. Ce deosebire găseşti între “declinarea unui adjec- > tiv vocalic sau consonantic de: gradul pozitiv faţă de 

120



Stiu să latru, sunt un „cc... ? 2 

  

  

-* Nuss nici aqua, nu-s, nici panis -.--. | 

Pa 

Di XXVII. „Răspunsul“ unui advocat.-: SN i 

Quid “spectabat ” aliquando iurisconsultis Roscius 2 

"- Quales erant ludi,. quos Roscius spectabat? Erantne ludi po 

“publici: ân ludi. privati?" Quis. intravit în agrum vicini?. | - 

„Cui appropinquavit vir rusticus?. Cuius pullos 'canis ne-.. 

cavit? Quot pulli erant, quos canis necaverat? Quot .. 

_. denarios rustico iurisconsultus indicavit?.Quid respondet ._.. .. 

“ musticus?, e SI EN 

Danine” iurisconsulti responsa sua sine .mercede?! .. 

, XXVII. Socrates et “Alcibiades - 

“1. Declină hie puer, 'hăec puella, hoc scamnum 

2. Ce: deosebire găseşti. între: declinarea unui sub- 

stantiv şi a unui pronume? cei 

3, De ce declinare sunt pronumele demonstrative? . 

„4. Incearcă. să. deslegi enigma: 

“ La plural când vorba este. 

In ea: omul locueşte _.. 

ah Când însăei la singular... 

"In ea gaflă un altar, 

XXIX. Socratis dicta .. 

Este fericit bărbatul care este mulțumit cu soartea 

sa? Socrate, câre aveă “conversaţie cu. toţi cetăţenii cei 

„buni, ziceă acestora: mai fericit «este săracul care este 

„mulțumit cu'o cașă mică decât bogatul care arc palate 

„121
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splendide. Duice este libertatea pe care 6 âu cetățenii - 
unei patrii libere. -Lăudăm întotdeauna pe părinţii ai 
căror copii au moravuri bune. Cine dintre -voi nu iu- _beşte' libertatea -pe care ni-au dat-o zeii; 

XXX. Tropaeitm Traiani . 
„4. Spune Iatineşte sunteţi,  eraţi, veţi fi, veţi. fi.fost, „aţi fost, - fuseseraţi, sa fiţi, aţi (i, să fi fost, aţi fi fost, Mii să fii a 
„2, De'ce nu traduci:.un, cel, cea, nişte? a „8 Ce.ne dau două negaţiuni în latineşte? E „4. Ce asemănare găseşti -intre. imperfect Și mai mult ca perfect atât la indicativ cât şi la conjunctiv la ver. bul. esse? . ie ae 

„5. Ce apropiere faci între conjugarea viitorului 1 Şi „Viitorul II-lea? Dă 

—XXXI. Iuno şi păunul 
_Cuius avis erat pavo? Quid dicit pavo deae Iunoni? Eratne suavis vox pavonis? Cuius vox erat Suavior,. Vox lusciniae an vox pavonis? Suntne ornata animalia “2 omnibus bonis? 'Quae - avis est -formosior et cuius vox „est suavior? Quae avis habet maximum robur? Estne pavo contentus voce sua? Eruntne - homines contenti „Sorte, quam dii iis paraverunt? „i Ă „Încearcă: deslegarea enigmei: - i | = Suntun zeu destul de mare o "Distrug tot ce-mi: iese'n . cale: 

“Vezi uşor opera mea 
Schi nbă-un sunet doar din ea. 

XXXII. O scrisoare alui Publius” Scipio | „.„ - Quis expugnavit: Carthaginem? Quo modo. Scipio urbem Carthaginem delevit? Tentaveratne etiam antea. 

. " cc .. .



  

, 

_urbem expugnare? Urbem tantum (numai) expugnavit 

Scipio? Difficile. erat urbem Carthaginem 'expugnare? - 

Qualis erat gloria armorum 

Scipio suam epistulam? 

Incearcă deslegarea enigmci: . 

1Ța 
g|. d pia 
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„2 XXIII: Nioba. 

Quis fuit Nioba? Cui se 

cat 'Thebanis, ne sacrificeni 

populi Romani? Cui.scripsit . 

a Orizontal 

| „4. Conjuneţiun>. 5. Însu- 

şire -a. fetelor (nominativ 

plural). 6. Formă verbală 

des întrebuințată. 

Ş in “Vertical. | 

_2.-Animal. 3. Adverbde 

- întrebare. 4. Numeral.- 7: 

aequavit Nioba? Quis împe- 

Latonae. Quis imperavit The- . 

- banis, ne Latonae sacrificarent. Quem superabat nobi- 

litate Nioba? Quot filios et. quot filias habebat Nioba . 

-et quot. filios -habebat Latona? ' Obtemperaveruntne 

Thebani dictis reginae? Quis vindicavit superbiam' Nio- 

bae? Quomodo. necaverunt dii- tilios et filias Niobae?:.. . 

_ “Tolerares superbiam hominum stultorum? 'Toleravisses. 

superbiam hominum -stultorum? “Esne homo tolerans? . 

r 
7 

Estisne homines -toleraturi.: 

NXXIV. Moartea lui Gel. - 

4. Arată cari timpuri se formează „din tulpina. pre- 

“ zentului, -cari din cea.a perfectului” şi cari din cea a 

“supinului. Arată aceasta 

__ pornească timpurile derivate sub formă: de raze 
printrun punct, dela care să 

7 
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2. Dacă în Propozițiunea principală avem un timp trecut, mai pulem pune în secundara, „Ca în românește, un prezinte? ii | 3. In loc de a traduce. litteram, mhihi est Tan- tulus Pater, cum putem da expresiunea mai frumos în româneşte, OO - Sa ie Incearcă deslegarea enigmei: . .- 
ie Seara merg frumos pe cer, „= Cândecopiii'n pat se cer, - 4 A în loc de u de-ai pus, 

- Caer fata toarce'n fus. N 

b.9.9.9'4 Caupona vel deversorium „Ad elephantum* 
 1i. Care este caracteristica celor Patru conjugări? - 2. Arată cum S'au format dela perfect timpurile de- rivate: mai mult ca: perfectul indicativ şi conjunctiv, „Viitorul al II-lea Şi perfectul conjunctiv Și infinitiv, “ „3. Cate forme. avem noi la modurile, nepersonale și “câte sunt: în limba latină, a 4 Conjugă româneşte şi latineşie persoana II sing, a verbelor. ferieo. şi gero la toate timpurile, - „5 Incearcă să deslegi enigma: Aa a E Di N Cui Sunt albă. și. rece ŞI moale, . - Cu o nu apar la lumină și soare, . : Cu a sunt un fruct cu coaje. şi. tare, . 

XĂXVI Hercule şi Apoilo -. | 
Zeii nutriseră odinioară y mare ceartă între-ei (se). „Iuno pedepsise pe Herculc, fiindcă (auia) eră fiul lui “ Juppiter. Hercule a servit mulţi ani 'tiranului Eurystcu, Hercule a isprăvit toate lucrările» Dacă. veţi” fi. isprăvit „toate lucrările voastre, veţi fi liberi, : Hercule; isprăvind „lurrările; a fost liber. Hercule. care aVeă să isprăvească 

E a



(part. viit). lucrările sale, a fost liber, Dâcă ai isprăvi 

toate lucrările, ai fi liber, Isprăviţi toate lucrările 

„voastre şi veţi fi liberi, . Ea 

XXXVII. Triclinium |, 

4. Arată toate. verbele din această versiune, indicând 

timpul în care.se. găsesc... RE 

2. Treci toate aceste verbe la persoana: I plurală a... 

viitorului 1 şi a conjunctivului prezinte... . . 
3, Treci toate substantivele şi adjectivele dela sin- 

gular la plural şi dela plural la singular, : 

4. Incearcă să deslegi enigma: | 

_“Cu-un-f în arbore mă suiu, : > | 

--- .Cu-un d în pivniţă mă puiu, --. 
N 

XXXVIII. Două ghicitori. 
= 

Şcolarii sfarşiseră şcoala şi fiindcă au învățat bine, 

“ profesorul le-a spus două ghicitori. Nava va fi lipsită 

“de pioră. Prora este o-parte a corăbiei.. Nava care este. 

” lipsită de proră nu este folositoare. Pe tablă vom scrie   mai multe enigme. Ascultaţi, -copii, astăzi. vă voiu 

spune această frumoasă enigmă. Dacă vei deslegă | 

această enigmă, îţi voiu dărui o..carte frumoasă. . . - 

XXXIX: Cele patru vârște. . 

„“Quando fuit aurea . aetas?, Quis regebat mundum, 

" quando erat in terra aurea aetas? Cur erat. illis tem- - 

poribus aetas aurea? 'Vidistine aliquando flumen lactis? : 

Quis narrat de temporibus aetătis aureae?. Quo modo - 

vivâbant homines illa .aetate? In:quot partes' distinxit 

: Juppiter annum. aetate -argentea? Quialis erat. calor, 

.-



di 

„„uale frigus? Arabantne homines.-terras aetate argentea? Quis exstinxit totum genus humanum? Quomodo vive. . „“bant lomines actate. aenca ct ferrea? 

XL. O convorbire între băeţii Marcus şi Nicolaus “ 
Băeţii sunt educați în şcoli, Membrele noastre vor fi întărite, în unda rece -a fluviului. Corpul omului se recrează prin somn.. Mulţi sclavi, au fost importaţi. Aurul fusese ascuns_de hoţi (fur, is). Paturile de fier. vor fi fost importate.” Furturile nu: totdeauna au fost. | pedepsite. Acum să fim lăudaţi, nu pedepsiţi. 

E XLI, Leonidas 

„ 'Transformă din pasiv . în activ. toate verbele din această versiune. - DI i 

„_ XLIL. Leul şi şoricelul 
' Treci toate: verbele din 'singulat în plural şi cele din plural, în Singular, păstrând! același timp şi mud. _- Verbul-pono trece-l prin toate: timpurile și modu- - rile la persoana 1 şi III din singular şi. plural. 

| XLUI. C. Julius Caesar | 
“Qua familia _genitus est C. Julius Caesar? - Quando Caesar. patriam: amisit? Cuius : filiam duxit uxorem _C. Julius Caesar? Repudiavitne C, Julius Caesar suam „ „ uxorem? Quis compulit Caesârem ut uxorem repudia- ret? Impetravitne Caesar: veniam? Quis comprehendit. „” Caesarem? A “quo comprehensus est Caesar? 
Mai XLIV. Găinele sacre a | „ Transformă, din activ în pasiv toate verbele din-a- ceastă versiune... soi 

Ss



  

LV. Deiamiră şi ceniauul Nessus, 
„7 

Povesteşte din Mitologie câteva isprăvi de ale lui 

Hercule. - . _. 

XVI, Hidra. Lernaea 

Treci prin toate timpurile Şi? “modurile. veibul finio, o 

la :pers. Il-a. din -singular și plural. 

XLVII. “Sofocle şi fiii săi  - 

Conjugă verbul scribo la toate modurile nepeisonale 

XVIII, căinţa târzie - 

"Arată toate verbele: compuse din această versiune, 

indicând prefixele. -- 

Ex evangelio Matthael 7 

„ (Caput VI, a Dersu IX usque ad v XIID. 

Pater noster, qui es in -caelis, sanctificetur nâmen | 

tuum, Adveniat regnum tuum.. Fiat voluntas tua, sicut - 

in caelo et in terra. Panem, nostrum cotidianum da 

-mobis hodie, Et dimitte: nobis debita nostra, . sicut et 

nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas - 

in tentationem. Sed libera-nos a malo. Amen. 

10
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PARTEA II-a 

VOCABULAR SPECIAL. 
Aa pati 

Schola, aa,-şcoală, -.. 1: 
_tempus,. oris, timp, Vreme, „- 
annus, îi, an. tii 

elementum, i element. 5 ;, 

„scienţia, ae, ştiinţă, AI 
zymnasium, i, gimnaziu, 

lyceum, în liceu, 
„vita, ge, "viaţa, : 

" ciassis, is, clasă, flotă, i 
meridies, ei, amiazi, 
lunzen, inis, “vumină, Hume; 

paries;: elis, părete. săi 
fenestra, ae, fereastră." i 
*ustia'ae, use.” 1 

- angulus; î, unghiu; colţ, * -- 
effigies, ei,:cfigiă, chip, ie icoană 

Jesus, u, lisus. 
Christus, i,. Christos. : E 

tabula, ae,-tablă, tabelă. > 
'ittera;-ae, literă-:: 

e 

“id 

»% conventurmn;. i, cuvânb; fr 
couvent — mănăstire. .: 

dominus; . domn, stăpân. 

„creta, ae, cretă. a. 
„spongia, ae, spongie, burete.: 
%* buccata, ae,bucată, (bucca, 

bucă). ae 
* pandia, ae, pânză. e i, 

X panriula, ae "pânucă, (pannus, 
petec). -- 

a par Ri i 

+ 

» 

  

    
în 

'%"primarius,-a, um, primar, 
quattuor,.patru, + -:“: 

-  ncessarius, a-umn, necesar, 1 ne- 

cesară, 
_mMeus, a, um, ar .mcu,'a : “mea, : 

tertius, d, um, al treilea, a treia. 

* assediatus, a, m aşezat, 

Pa 

Pe a a 

(dela ad-sedeo).' m -: 

noster, a, um, al nostru ă a 

-noastră. „i. n 

magnus,a, uniumare,(magnifi ic), 

spatiosus,: g, um, spaţios, spaţi- 
caă., ..:... Pata. 

tres, tria,. trei. i 

plenus, &; ur, -pliu, plin: 

„îs, ea,:id, acel, „acea; el: ea, 

Unus, a, unt, unu, una.” 

niger, G.umn, negru,: neastăy 

albus,-a, um, alb,.albă.. " 

-*%. vetulus, asul, -vechiu 

termino, are, a termina asfârşi, 

termninavimus, am “șfârşița:, 

intro, are, a intra, intravinus, 

am, intrat, ia, 

cognosco, ăre, a cunoaşte, 

incipio, re, a începe, 

habeo.; re, a avea. 

est, este. . -.: 

"video, &re,.a. Medea- - 

psi 

pe a 

  

  
    

asi   
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- stergo, ăre, a .şierge, 
pendeo, cre, a atârna, a spân- 

zZura (dependent). 
Scribo, re, a scrie, - - 
in, prep. în. 
quando, conj. când. 
Ei eccunt-modo, adv. acum, 
aut, conj, au, sau, 

- . N 

funditus, adv, din fundament 
et, conj. şi, , 
ad, prep. la, o 
per, prep., pe, prin. 

per-intro, pentru 
cum, prep. cu, - 
Ei ad-post, conj. apoi, . 
seu, conj. sau, . 

pi ai ir: 

Discipătus, i scolar (disciplină): 
Scamnum, i, scaun, - 
magister, i, magistru, maestru, 
învățător, fr. maitre, .. . 
professor, oriș, profesor, :- 
nomen, inis, nume. 
condiscipulus, i, conşcolar,. 
lectio, onis, lecţie. A 
explicatio, onis, explicaţie. 
Studium, :i, studiu. NR 

„ Teligio, -onis, religie, ; +: 
lingua, de, limbă. _ 
historia, ae, istoria. . . , 
geographia, ae, geografi ia. 
*%* charta, ae, carte, hartă. 
libellus, i,:libel, caet. .: -. 

“liber, , carte, fr: liore, 
venter, :, Vântre,: stomach: fr. 

centre :. ... Te 
"qui, Quae quod, care ce,. 
puinquaginta, cincizeci, - 
% desatullus,: :4,.um, destul, . 

dela :satur, “Satul, fr. -sodz,-. . - multus,-a, um, mult, - 
nos, noi, : î. - i 
île, a, ud, acel, cca, ii 

- ps a. . 

Horologiura,; i, orologiu, ceas. „nic, fi, horGloge, > n: cathedrz, ae, catedră, fr. chaira: 

130 - 
PE So. a Ba aia 

dis... 
TL Ă n _ 

p attentus, alun, atent : 
alius, a, ud, alt, altă, 

sedeo,:&re, a şedea, | 
% învitio, are, a sînvăţă. (dela, 
= ditium), - aia 
intro, are, a intra, Dai 
* excubulo: are, a se - scula, 

(dela cubo).' Se 
“aluto, are, a: saluta, ie 
* cito, are, a cita, a chema, fc, 

citer, | 

'respondeo, ere, a răspunde, 
ausculto, * are, a „asculta; “fe, | 

dcouter, * - i 

ae ze mese 

explice, are; a explica, 
venio, ire,-a veni. - 
studeo, gre, a studia, . i în: 
pro, prep. pentru, faţă, de, . 

"ante, prep. înainte, £. 
postquam, :conj.; dupăce;.. „i 

 Împrimis, adv. mai .ales,: dela 
in. Drimus, a, umi . ae 

-1benter, adv.. ”Pucuros,-. -   
NL: 

„eius, a lui: .t aaa e 

  

& cors, tis, curte (aia cohors) 
“fr cour;- ăi   _momeintiua, i, moment, -!



libertas, atis,libertate, (iertare), 
spatha, ae, spate, fr, cpaule, 

aqua, ae, apă... 
pugnus, î, pumn. 
pedica, ae, pedică (dela pes), 

recreatio, onia, recreaţie. . 

responsum, i, răspuns (dela res-- 

pondeo), ' 

nix, niois, nea, zăpadă, - m 

glacies, ei, ghiaţă, - 
caput, itis, cap. 

* pediolus, i, picior, (dela pes): 

frigus, oris, frig . , 
Spargo, &re, a sparge, a îm- 

prăştia, ” NI Aa 

frango, re, a. frânge, : 
degelo, are; a degeră, fr. geler 

se,.pe sine, se, 
ex, prep. din. 

tunc, adv. atunci. . - 

_% putinus,a im, puţin(delaputus) 
totus, a, ur, tot, întreg. 
*extemperatus, aum, astâmpărat 

alter, a, um, altul. 

persedulus, a, ur, silitor.: , 
melior, ius, mai bun, f fe. meil- 

- leur. Ra 

hibernus, a, um, de iarnă, 

sono, are, a sună; 

re 7 

+ 

Horus, i, grădină (de unde 
horticultură), 

planta, ae,- plantă, + 
callis, is, cale. 

'stratum, i, strat, 
flos, floris, floare, RR 
odor, oris, odor, miros, fr. o- 
- deur,  - 

* trantatolium, i, trândafir, 
rosa, ae, roză, trandafir, ? 
color, oris, coloare, N 
malva ae, nalba, fr. mauve, 
viola, ae, vioară sau :viorea, -: - 

  

nam, conj. căci. | 

'sibi, sieşi, lor. - ,   
IV - 

* excubulo, are, a sculă, * 
levo, are, a luă, fr. fever. .. . 

%* plico, are, a plecă, . :: ... 
-% excappo, are, a scăpă! În. 

_ €chapper.. 

*allargo,are, alere(delalargus) 

joco, are, a jucă fr. jouer, . î, - 
recreo, are, a recreiă, - 

salio, ire, a sări. ” 
udo, are, a udă." 

do, dare, a da. 

pono, ăre, a pune. SN 
%* batto. &re,a “bate, fr. batire,. 

remaneo, &re,a “rămânea. ” 

* repeto, 'are, a „repetă, fe 
repeler, - 

possint, să. poată. î 
cado, tre, a cădea, 
fit, se face.: | 

% labrico, a are, a. iunecă,| 

a, ab, rep. de, de. cătră, 

ut, conj, ca, să. 

illuc, adv. acolo. - 
non, adv. nu 

sunt, sunt. 

N 

inter, prep. între. ., 
clare, adv.chiar, clar, 

.verbena, ae, verbină, . 
Î ulium, i, liliu, crin. 

serpentia, de, şerpință sau ser... : 

pariță (dela serpens). . 

'senticellia, „de, sâmcea ; ; (dela 

'sentis). 

sugellum, î, sugel (dela Sug0) . 

peducellus, i, păducel. 

pomus, î, pom.. 

malus, î, măr, malum d mă | 

(fruct) 

trifolium,-i, trifoi 

_ 
bă 
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= 

_pirus, i, păr, pirumu, LĂ pâră, 
- Prunus, i, prun, prunuin,, i, prună, 
persicus, ş, persec, persiciuria, i i, 

persică, 
-mustum, Ş, must, . 
NUX, cis, nuc şi nucă, 
sanguis, inis, Sânge, 
crusta, ae, coaje. A 
Cceras s, ș, „cerăş, cerasum, i, 

cerașe, 
ficus, us, hică,: „âmochin ş şi smo- " chină fr; figuer şi figue, 
Castanea,; ae, castan şi castană fructus, us, fruct, PI D % mergo, ere, merg,măscufuină 
e circito, are, a cerceta, , ** imbibo; are, a îmbăta, - - Cresco, &re, a creşte, 
porto, -are, a purta,.. 
varius,a, „um, diferit (ca coleară). albus, -a, urm, alb, - 

Dama 

" Toseus, a, um; roşiu (dela rosa), 

e Frutulus, z, Fluture,” d Sucus, i, suc, Du . alina, ae, ” âlbiniă, (dela - alous, stup), ” i vespa, ae, Vespie, - 
Victus, us,. “vipt, mâncare, 'esca, ae, mâncare; "(dela „edo). - " folium,- i, foaie,i!. -! . - legumen, înis,- leguraă, , -caepa, ae, ceapă. st alium, aiu, său - “usturoiur“ “re, Qi, + 

, Tadicula, aa natia napus, î, nap, 
Iactuca, ae, lăptucă, * 
herba, ae, iarbă, 
hedera, ae, iederă,. . 
n'anus, us, mână, 

132. 

  

  

-g i . - 

Tauber, a, un; roşiu, 7oib, ti 
„rouge, . . 

galbinus, a, “an, galben.” i 
tamosus, a, tn, rămuros, în, 
Tameux, - „- 

gustosus, g, um, gustos „(dela 
Justus), | 

dulcis, e, dulce. a 
pruinosus; a um, brumariu (dela Ă 

Pruina). 
habens,tis,care are(dela habe), “Qualis, e, ce fel, fe; _Quel, - 
viridis, e, verde,” Ei 
„niger, a,:um, negru, 
mollis, e, moale, - 
Verminosus,. a, tuns 

(dela Dermis); . _ 
nobis, nouă. . Di 
hodie, adv. astăzi (dela hoc dia), 
enim, conj. căci, : 
interdum, adv;” uneori ' (dela 
imter-dies), ” 

Verinăroa. 

situa; ae, „pădure. (de „uride 
Zrans siloania), | . 

homo, inis, om... ai 
urdica, ae, urzică, 

| '%pepo, inis, pepenetpepenus 
" cauliculus, . i. Ccurechiu (dela 

caulis). 
*virdia, ae „vărză(dela viridia). 
gula,-ae, gură. o 
coloratus, a um, colorai (dela 

- color), ca 
viscidus, a, uim, "veşted.. dela. 

discum). - 
adductus;. a,: Aa „adus. tdela 

ad. duco),:. ERE A 
Plantatus, a, am, plantat (dela 

planto).. . 
„Sâ Sus, &. um, Sărat (dela. sa):



formose, adv. frumos, 

pasco, &re, a paşte. 

: exvolo, are, a sbura. 

* cavito, are a căuta. . 

cado, ăre, a cădea. 
florea, &re, a înflori, 

Dacia, ae, Dacia. 

terra, ae, țară. 

ara, ae, altar.. 

"dea, ae, zeiţă. . 

incăla, ae, locuitor (cultură). 

corâna, ae, coroană. 

agricăla, ae, agricultor, 

colonia, ae, colonie (incola). . 

forma, ae, f. formă, frumueţo: 

erat, era. 

in, prep.în. +" 

-ornăbaat, impodobiau' (orna- 

“ment, 

ventrunt, au venite 
nostra. a noastră. PS 

  

VL 

Eurăpa, ae, Europa. | 

  

invento, ire, a păsi (a inventa), - 

* ustulo, are, a ustura, ;..-. 

vel, conj. sau, ori. Să 

etiam, conj. chiar. 

si, conj. dacă, fr. si. 

| i “bene, ady, bine. 

 OBOLÂNAREA 1, 

talia, ae, ltauia, . .- 

“Roma, ae, Roma. 

: Hispania, ae, Spania. .-. 

Asia, de, Asia. 

pugna, ae; luptă (puii). 

patria, ae, pâtrie. ... e 

calendae, arum,  f. calende, 

-prima zi din lună, Grecii 

-> maveâu calende. , 

graeca, grecesc... 

erant,.crau. - - 

e, sau ex, prep. din. . 

saepe, adv. adeseori. . 

ad; prep. la. - 

Gloria, ae, glorie. a 

victoria, ae, victorie, 

causa, ae, cauză. : 

industria, ae, activitate induse | 

trie). 

“audacia,. ae, ndrasnieală, În. 

audace. 

- posta, ae, poet. 

magna, mare, fr. nuagnifigte 

parva, mică. 

Aatina, latină. : 

ornat, "împodobește, ornează, 

habâbat, avea. - 

- ornăbat, impodobia. 

via, ae, cale fr, voie, = - ” 
bene, adv. bine,   

statua, « ae, , statuă. 

copia, ae, „mulțime, “cantitate 

(copios). “ a 

lingua, de, limbă. 

_tabăla,- ae,. £. tablă (tablou). 

“rasa, ae, rasă. -- 

muita, “multă, Pa | 

formâsa, frumoasă... . - 

parăâbant, „pregătiau (a cum- 

păra). - 

narrant,: poveste
sc (naraţiune 

| 

de, prep. "de, despr
e. 

nota, notează, însemnează. 

439



Să Ş -. i „e VIIT 

„Aquila, ae, acera, „Vulturu tr, 
î aigle, | . 

praeda, ae, pradă, | 

" columba, ae, porumbiţă' fr, co- 
__ dombe, . 

sagitta, ae, săgeată, 
vulnărat; răneşte, vulnerează; 

- vulnărant, rănesc, vulnerează, 

"cara, scumpă: fe. cher. 
digna, demnă, vredhică; 
noxia, vătămător fr. nuisible, 
plena, plină. . 

“erro, are a greşi (eroare). - 
amant, iubesc, fr. aimer (amor), 
cetăra, celelalte. _ 

" humanum, omenesc, 

XX a 

„_ Terentia, ae, Terenţia. 
Livia, ae, Livia. ” 

amica, ae, amică, prietină, 

area, ae, curte, arie. . 

„ casa, ae, casă, colibă. + 

fenestra, de, fereastră; 
„porta, ae, poartă, 

“ Tullia, ae, Tulia. 

Lucia, ae, Lucia, 
gratia, ae, graţie, 'plur, mul- 

țumire, 

intro, are, a intra; : 
-elamo, are, a chema, a 'striga. 
"expecto, are, a aștepia, . - 
prepăro,are,a se grăbi, a alerga. 

- ausculto, are, a asculta, 
ubi, adv, unde; *: 
iamdiu, ad”. deja, demint 
nam, conj. căci, 
laetitia, ae, bucurie (Laetitia) 
puella, ae, copilă, fată.. 
fabila, ae, poveste, fabulă, : 
persona, ae persoană, - 
nova, ae, nouă; 
mea, a mea, tua, a ta; 
'gratae, plăcute (grație). * 
iocâsa, glumeaţă (Joc). 
te, pe tine, te. - 
TOg0, are, a ruga, a “intreba 

( iterogaţi e). 

194 

  

apud, prep. îa, langa, | 
hic, ady. aci, EN , 
ego, eu (egoisni). i - 
mihi, mie, îmi, mi. ÎN 
ago, &re, a duce, a face -(de 

aci acțiune), . 
domina, ae, doamnă, stăpână, 

_Ursila, ae, Ursula (arsoaică), 
ancilia, ae, servitoare, 

Ă culina, 'ae, bucătărie fe. cuisine, 
cena ae, cină. 

habito, are, a loșui fr, habiter, 
apporto, are,a aduce(ad. -porto), 
Susurro, are,a murmura, a zuzăi, 
vitupăro, are, a mustra, a ocări, 
volo, are, a sbura, fr. voler. 
procul, .ady., departe, 
heu, interj. vai, 
diligentia, ae, sârguinţa (ali 

genţă). . : 
testa, ae, oală (făst).. 
vespa, ae, vespie, 
villa, ae, casă de ţară (oilă). 
ornăta, ae, împodobită, ornată, 

“timida, fricoasă, timidă. . 
trepido, „are, a tremura de - 

rică,. . 

fracta, frântă, spartă. 
cathedra, ae, catedră. 

„Subito, adv, deodată (subid), ,



xi 2 .. 

Musca, as, niuscă, 
historia, ae, istorie, 

magistra, ae, învăţătoare. : 
vita, ae, viaţă. ' 

„ amicitia, ae, amiciţie, prietenie. 
capto, are, a prinde, a umbla 

după, + , 

publica, publică. * 
recta, dreaptă (corect), 

„uta, sigură (tutelă), :.. 

a 

XII. 

% Terranus, i, țăran, 

lignum, i, lemn, 

lutum, i, lut. 

canis, is, câine. 

mensa, de, masă; 
* armariuri, i, armat, scrin. 

1atus, eris, Jature,. . 

campus, i, câmpe. , 

granum, i grâu, ... 
secale, is, secară. ” 
hordeum, i, orz. “ 
Şle 
Lori viriditia, ae, verdeață. 

„Carsus, î, Car, .. . 

bos, bovis, bou. * E 

vacca, ae, vacă. o. 
capra, ae, câpră. i 
"vis, is, oaie.” * 
* scambium, i, schimb. ui 

"*mulier, is, muiere, femee, N 

pellis, is, pele. 

ste ** dominica, -ae, duminică * 

* basilica, aebiserică, basilică. 

“ale, illa illa, 'acel:acea; ” 
Romanus,. a, un, Ronan; 

: Stius, & ur, al său. = 

“unus, a, uin/-un, una, Do 

hibernus, a, um, de iârnă, 

““deseribo, re, a descrie: * 
Ei Tocuisco; : ăre a a locul, - 

    
  

„magis, âdv.:m 

„% acce, -illud,. acel. . + 

“ 1ac, lactis, lapte; 
% servatoria, . ae, “Sărbătoare, 

„liturgia, ae, liturgie. - - 

„ste, a, ud,.ăst, asta. 
vigilo,. are. a veghia,, ARE 

_fama, ae, falma, -svoi; 
fortiina, ae, noroc, soartă (fura 
tună), 

concordia, de, unire, concordie, 

vana, deşeartă fr. paine 
caeca, oarbă (ceaţă). 
semper, adv, totdeauna, 

festino, are, a se grăbi. 

lente, adv. încet (lin), - îi i 

. 

-mulgeo, re,: a mmulge,- 
%* manduco, ara, a mânca. | 

texo, &re,.a ţese. - 

*%* accoperio, ire, a acoperi. * 
mai... 

gallina, ae, .găină.....::. =. 
caro, carnis, carne, . : 

panis, is, pâine.. .. . 
-% uncturi, i, unt, 

| caseus, î, caş, brânză. 

"aqua, ae, apă.- 

 fontana, ae, fântâna (de. la 

fons). i. .- 

vinu, i, vin. 

% imbracamenti, i nibrie 
căminte. , i 

tempus, oris, timp,. vreme... 

aăr, aăris, „primăvară, vară, .. 

% qualis, e, ce fel, care,. -: 

ipse, ipsa, ipsum, îns, 
E alter, a, um, altul, a 

1atus, a um, lat, 

În... 

 



_ 4 atfto, ară, a alla (suflu), *: " : aegie-st, ady. aşa, „ Antendo, re, a. întinde. Dia: %* sic, conj.. aşa, şi. - „bibo, ăre, a bea. za e ad-foras,-adv. afară..- E încaldesco, _ăre, a “încălzi E fiat-qualis, €,. fiecare, . > Xealiduş)... . 
ei 

  

Romania, de, Români. .  ripa, ae, ripă, mat ....... fluvius, i fluviu; a oppidum,.i, oraş. .... ... Danubiiis, i, Dunărea. . - - popălus, i, popor, ..: Marus, şi Aarisus, Mureşul, bellum, i, răsboiu, | Aluta, ae, Oltul - - „| bellicăsus; a um, răsbofnic, _ Tiarantus, i, Siretul, 0 Fanămus, î, suflet, inimă | „Piretus,. i, Prutul, „| doctrina,-ae; învățătură, doc: - Grissia, ae, Crişul, trină, E Musaeus, i, Buzăul.. ÎN puer, i, copil (pueta). Ovunm, î, ou. Mc 1." | noster, a, um, al nostru, - _ Clarus, au, striilucit (chiar), multus, a, un, mult. vir, viri,. bărbat, . -egregius, a, um, «distins, prae-clărus,. a, „un. toantă stră-: pius, a, ur, pios, evlavios, lucit. _, ED lupus, :, lup... - tucrunt, au fost Da a. ab, prep. de; dela, de cătră 

Servus,.i, sclav, serv; serva, ae, manurultto,. ăre, a iba de. sclavă. . - sclavie, (manus. nittere).. familia, ae, familie, - : vestimentara, i; vestmânt. „dominus, î, domn, stapan (do- Cubicălum, î odae. de culcare, „nina, ae), : iatac. ” „cibus, i, „mâncare. Pi  hortuis; i seșuină(ortiaulură, liber, a. un, liber, ii „ageri; ogor: „„ doctus, a, 2; „invat doctrina) “liberi, ori, Sepii, măsăuţ i îidus, &, um,- credincios, fidel “beri, Dă benignus, « aum; bun dle inimă i minister, Lă slujitor: (ministru), ” , (Bene)... i - tener, a, um tânăr, fraged. - Pulcher,.a, uz; , frumos. parvus, a,. „uni; mic... *: servio, ire, a sluji, a servi (ser- miser, a, a, nenorocit (â6 aci Dus). 
mişel),”-i = conficio „ăre,a face. (eonfecţiune); antiquus, a, sua m; echiu, antic purgo, are,a. curăţi. (purgatio). domus,.: us; “abl.: 'domo, casă custodio, ire, a păzi (oustode). . modus; i mod: pt 

. 
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„rrigo, are, a uda (irigație). ităque, coni. dcătăa, aşa. dare. 
colo, €re, a cultiva (incola). "sed, conj. dar, însă,. . i 
ediico, are, a educă (educaţie). grossus, a, un, Bros e 
punio. ire. a pedepsi fr.punir. | -. . E 2 . Da a 

  

Dacus, î, Dac. Ra “| :quo, ady. încotro. i | 
statăra, ae; siatură. ":-."] 'proelium, i, bătălie, 
pratum, i; livadă, -prat, fe. “pre audaciă, ae, îndrăsneală; î€. Lo e 
Nerva, de, Nerva. ”. -- dace, _-. 

forma, ae, formă... -* =: --| cultura, ae; cultură. E 

Napoca, ae, Cluj. “| Ulpia Traiana, a6, azi Grădişte, 
Patavissa, de, Turda. - .- 0 “Sarmizegetuza. ! 

praesidium i, apărare. (deia Apiiluni,'î, Alba Julia; 
prae-sid-ium,.. de : -aci „preșe: murus, i, zid, "mur “(maural), 

     

    

dinte), aediticitn,i, clădire, edificiu, a 
alius, a, ud, altul. Ia ornamentum, i podoabă. orn 

- castus, a, um, cinstit, cast (pre: ment: - 

cista). . ferus, a, “ui, fioros,. “stlbaii ă 

vastus, a, um, întins, vast, - altus, a, ui, înalt.” 

alinus, a, ur, străin (alienat). 1“ fecundus „a, um, roditor, fecund, 

supăro, are, a întrece, a. birui |. redigo, ăre,a preface (redacție).   (super). a „.1.)' aSper, a, um, aspru. «it 

astrum, i, astră, stea. aa | vado. zre, a. merge (de aci aa). 

- XVI 

  

Deus, i, zeu. -- 
Graecus, -i, Grec. - 
Neptiinus, i, „Neptun, 
Oceânus, i, Ocean. 

taurus, i, taur, 

Maia, ae, Maia. 

întări, Grum, zeii din Tafern, | 

immălo, are, a jertfi, 

numărus, i” număr .- 

“ Mercurius, i, i Mezcur, | 
„ nauta, ae, corăbier” (navă). : 

_ equus, i. cal “(echitaţie). | 
nuntius, î, vestitor, crainic, nun 

. ți. E 
Olympus,:z, Olympul.. . 

„astutia,_ ae, viclenie, Şiretenie . 

_+fr. astuce, 
modo-modo, .conj,. acum-acum, . 

1 când-când. a . 

 hecum;- imprenă cu.mine (eur a 
De : me). EI m a. az 

   
 



XV 
Christus, î, m. Cristos. | amnus, ian... | malus, a, um, rău fe. mal, contentus, a, ue, .niultumit. fe;) locus, £, loc, - ! conteni, - a extra, prep. afară, extra. . : sigillum, î, sigil natus, a, urm, născut, naştere, | ante, prep. înainte 

. s XVIII. 
Pecunia ae, ban (păcurar), disco,ăre, a învăța,(discipălus), Orbilius, ;, Orbiliu,. m de, prep..de, despre, : cera, ae, ceară. durus, a, um, aspru, dur, - : " verbum, i, vorbă, o, plagsus, a,uru, bătăios (plagă), - liber, î, carte fr.'ltore., 7] frequento, are, a frequenta, a stilus, z, stil (stilistică), - - „| urma, SE Et factum, i, fapt. -.. „| deleo, re, a şterge, a distruge, - Severus, a, ur, sever, aspru: nNomino, are, a -numi, ” Versus, a, um, întors (invers). | piger, Q,'urmn, leneş. . 

  

5olvo, ăre, a plăti :(soloene). . -libenter, ady, bucuros, cu plă- castigo, are, a pedepsi (a câş- cere. a —" tiga fr. châtier), : ultra, -adv. dincolo.   TMOneo, îre, a înştiința, a atrage plus, adv. mai mult, 

  
luarea aminte (monitor), 

. 

Arma, run, armă de apărare telur, i, armă de atac, |. Scutum î,-scut, „__  Ț'lorica, ae, platoşe, - . pilum,'i, suliță de aruncat, “| galea, ae, coif. gladius, i, sabie (gladiator). funda, ae, praştie,. Sagitta, ae, săgeată, . - |. Signum, i, semn, figură, brachium, s, braţ. __- |'“socius, z, aliat, soț. copiae, ârur, trupe (copia). castră, drum, tabără, castră clivus, î, colină,. pantă. „| + (castel), a ara vestigium îi, urmă, fr.. vestige. vallum, î, val, întăritură, SR pa „Sepulcrum, i, mormânt, (sepul- îossa, ae, groapa, şanţ fr. fosse. -:   cral). Pe Ii | „instrumentum, ș, instrument, - a oblongus, a, um, lungueţ. |. laevus, a, um, stâng. . „aeneus, a, um, de aramă, fr, "armătus, a, um, înarmat.. » d'airain.! Ș SR situs, a,.um, aşezat, Situaţ, ...? =, munitus, a, um, întărit, fr. Hiu- | stativus, a, um, permanent (a (17 au a sta), N a e longinquo ady, din depărtare, noctu, adv. noaptea 0. a plerumaque, de obiceiu, de 'mai | nunc, ady acum -multe ori," ": î- _ 
Sa 
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Lectătus, , patişor, dela lectus i, | 
ir, lit. . 

“gratia, ae, mulţumită fr. _grâce 
ludus,-î, joc, şcoală, 

"votum, i, rugăciune, făgăduinţă 
: fn. 0oeu, -: 
ientaciilum, i, dejun. 
machina, ae, maşină, automobil, 

_ mathematica, ae, matematica. 
scientia, ae, ştiinţă. . 
pila, ae, minge, pilă: 

“hora, de, ora. 

Surgo, ăre, a se sculă. 

„vestio, ire, a se îmbrăcă . „(os- 
timentum). i ; 

facio, ăre, a.tace, . 
red-do, ăre, a da, a a.redă.. 
ambiilo, are, a umblă. 

propello, ăre, a împinge, a se 

duce, machina nie- propello, 
mă duc cu automobilul. 

_ Gallicus, a, um, galic, francez. 
Germanicus, 
german. - '..- > 

ludo, &re, a se jucă (ludus). - 
inflătus, a, um, umflat(su-flare). 

repăto, ăre, a repetă (repetiție) 

“re-cumbo, re, a. se culcă din 
nou. 

mane, aăv. dimineaţa Gndine). 
post-ea, adv. după aceea. 

Aceyptss, i, , Egipt. | 

-; donum, î, dar (donație) 

"Nilus, î, Nilul. . 
pabălum, i, hrană, pășune. 
barba; ae,.barbă. - . . 

- philos6phus, i, filozof.  - . 
, humânus, a, um, omenesc, uman 

N 

a, um, -nemţesc, 

  

Satis; adv. actul  ntiafacie), 

tres,- tria, trei. 

undecimus, a, um, al unspreze- 
celea. - 

feriila, ae, varga, nuia fr. fdhade. 

prandeum, i, prânzul, .  -- 2 

ventus, i, vânt, aer. 
studium, î, studiu. 
non-nihil, ceva. 

'lavo, are, a se spălă, a se la, 

“lotus, a, um, spălat. -. 

 descendo, ăre, a se cobori (des- 

“ cendent).. 

edo, ăre, a mânca, “(esca). , 

eo, ire, a , merge (sub-eo, mă 

- suiu).. 

physicus, a, un, fitic.. 

amo, are, a iubi fe. aimer, 

“lobâro, are, a- lucră (laborios). 

red-eo, ire,.a se. întoarce, a 

merge înapoi. - 

iacto, are, a “aruncă (proiectil). 

ago, ăre, a face, îr. agir; gratias * 

agere, a a -aduce mulţumită, 

 deinde; adv. apoi, în urmă. 

tum, apoi... - 

"quoque, conj. şi; şi încă. - 

_domuri, spre casă. 

duo, ae, duo, doi... 

libitus, „us, voie,. capriciu;, Pă 

XXI 

divido dre,a împărţi (di viziune). 

nubilum, i, 'nor. 

Phoebus, î, Apollo-Phoebus, , 

ira, ae, mânie (irascibil) 

„exemplum, î, exemplu. . 

spiro, are, a respiră. 

spero, are, a speră. 
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impăro, are, a a porunci (impe- 
„"raflor)e. - o 
sileo, îre,. a tăcea: (fr. silence). 
peto, &re; a cere,:a peţi: 

intellăgo, ăre, a înţelege.. * 
dum, conj.. când, -cât=timp, > - 

„sine, prep.-fără, . 
   

Persona, ae, - persoană, mască, 
parens, tis,. părinte... : 
pater,-tris, tată. , 
mater, fris, mamă. . - 

" fîilius; î;-fiu... Ne 
filia, ae, fiică, . 
*%* fetiolus, i, ficior, 
% feta, ao, fată. _-: 

-branca ae, brâncă, | 
„consobrinus verus, văr adevă- 

- rat, fr. cousin,. | 
morbus, i, boală, morb, 
% orfanus, i, orfan. Da 

" .mors, -iis, moarte. , 
vitricus, a, vitreg, vitregă: 
*%.Ziliaster, a, fiastru, Jiu. vi- 
„treg. - 

ma tertera, ae, maşiteră (mater 
altera). - - 

noverca, ae; mamă vitrigă (ia 
ter nova). 

connubium, i, căsătorie (nubo).: 
„nuptiae, arum, nuntă. 
maritus, . bărbat însurat ((mas- 
-culi n), 

: nonnus, a, nun, nună, 
8 filtanus, a, fia, fină, : 
cultus, us, cult. a 
barbatus, i, birbat! (Barda): * 
carmen, His, cântec, - - 
Clamitatio, onis, stri gătură (eta. 
120). 

„homo, inis, om.-- 

440. _ € matii 

  

  

bis, aumeral' adv. de două cr, 
incertus, a, um, nesigur (in 

- cert). 

certus; a un, Sigur(certitudine), 
"traho, &re, a trage, a târi. 
cito, adv. iute. -- 

„qui, quae, quod, care - cine, ce, 

„tr — ou i 

frater, iris, frate. ..- 
soror, oris, sora. .. 
avus, i, bunic *bonus (Străini); 
avia, ae, bunică "bona. - 
uxor,.oris, soţie. - | 
virgo, inis, fecioară, :. 
nepos, otis, nepot. * 
neptiş, is, nepoată.. LI 
avunculus, i, unchiu (avus). | 
amita, ae, mătuşe. ._ 
** cognatus, a, curinat, cum: 
“nată (natus). Ă 

vidius, € a, văduv, văduvă, gol. - 
* divortium, i divorţ. . 
'repudiuim, i, repudiu,- divoii, 

- matrimonium, i,- căsătorie (ma 
ter). Ă 

nurus, us, noră. 
_gener, i, ginere. . 
socer, i, socru. - - 

_Socrus, us, soacră, vule. socra - 
"ae. | 

% corsocerus, î, cuscru,--- 
testis, is, martor. (festi-moniu), Ă 

” mensis, is, lună „(fri-mestru). 
cantus, us, cântec. 

*% iocus, i, glumă (ee): * 

_hospitium, i, ospăț. - - 4 

Alburnensis, e, dela Alburnus, 
azi Abrud. ...... 

verus, a, um, adevărat. 

quo modo, în' ce mod.. 

„perfineo, ară, a aparţineă, . 

-7



7 
„„ferință. (colaborare). 

-. . 7 - 

maior, mâlus, conip, mai mare, 
gannio, ire, a: gângăni. - 
per:eo, ire, pieri. » 
nupet, ady. 'de. curând (zocuiin 

per). -- - 

denuo, adv. din. nou (novus). 

facio, &re, a face, fit se. face, ! 

fiunt se fac. :*. 7 

dies, e&, zi. * - sm 

Maius, a, um, de Maiu: as 

"cado,ăre, a'cădeă. |. îi. 
marito, are, mă mărit; iau băr-. 
bat. . 

delecto, are, a destăta,. a delecta. 

 iocosus, a, uin,ta glumă (iocus). 
* maritatus, a, ura, măritată, 

(maritus). 
octo, opt. 

consto, are, a constă. 

ge 

Caesar, ris, : Caeşar,. . .s 
imperător, dris, comandant (în2- 

părat). me 

scriptor, oris, scriitor (scribo). 
_labor, Sris, lucrare, muncă, su- 

durus, a,.um, dur, aspru, 

m. | a a “XXV a - î. i aa . 

, “mies, itis, militar, soldat. 
"dux, cis, comandant (duce). . 

amor, dris, iubire (a7n0). - 

pedes, dis, pedestraş, intanterist. 
cOrisul,'i5, consul. , a 
lictor, Gris; lictor; 
comes, îtis, tovârăş. = 
urbs, is, cetate; orâş. - * 
ratio, dnis, rațiune, socoteală 

„Praeniium, n „premiu, recorn- 
2 "pensă, - 

"quinque, cinci. . 

  
NI XI | aaa 

_deinde, adv. apoi. 

„orbis, is, orbită, glob, 

-scilicet, conj... anume (scirel - 
cet). e 

apa 

iam, adv. dejă,! acuim.. 

uxorem ducere sau inuixvorare, II 
a. 

a'se 'însură. 

vix, adv. abiă. aa ca 

aliquot, adj. 'câţiva., i 

PI . a 

„remaneo, , zre, a rămâneă . - 

igitur, corij. “deci. 
vetus, eris, vechiu (oeteran).! 
„nOvus, 4; 'um, nou: 
meus, a, meum, al meu." 

festus, a, um, de sărbătoare 

(festiv). 
„quia, conj. fiindcă. 
mortuus, a, um, mort, : 

„neque, conj. nici. . . .. 
% desfato, are,:a desftă 

pa. 

ingenium, i, talent: (geniu), . 

“pericălum, i, pericol: >: : 

notus, G,.un, cunoscut. ---: 

suus, a, um, al său. .:- 

„bellicus, a, up, de răsboiu Ge 
lum).. îi 2 

. „Tex, gis, lege... 

victor. dris, învingător (oteto- 
rios).  .-- - - 

"equus, î, cal ex equo, călare. - 
rex, regis, rege» + 

ultimus, e, um, ultim, cel din 

“urmă Pa 
cunctus, a, up, “tot. 

initium, î, început ”



Apollo, Inis, Apollo; . 
“Iup(phiter, Zoois; lupiter, - 
"cithăra, ae, chitară. ” 
oracățum, i, oracol, . 
sacerdos, otis, preot, preoteasă 

(sacerdotiia), 
tempium, ș, templu.: | 
sacer, a, ur, sacru, sfânt, - 
Delphicus, a, um, dela Delphi. 
sapiens, tis, înţelept. , 
tutela, ae, tutela (futus), 

_ sonus, i, sunet, son. - ;   
 Sacritictum, i,. jest, sacrificiu | 

(Sacer, facio). 
ius, ris, drept” (turist). 
hostia, ae, jertfă. 
Us, furis, tămâie, 
mel, 7ellis, miere. - ” 
placo, area îmblanzi, a face 

pe plac. :-: 
peritus, a, ur, priceput; « Cunos- cător, (experiență). i 
macto, are, a jertfi. 
simplicitas, âtis, £. simplitate. 
„tempus, Oris, timp, 

* 

pi   
Mare, îs, mare. 
animal, is, animal, 
aestas, â/;s, vara. 
procella, ae, furtună, 
profundus, a, tm, profund, a- 

dânc, i 
appelio, are, a nui, a chemă, 

(apel), ! i 
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setvt 

| epăilum i, PL. ep 

XXVII 

| granum :, g&răunte,. 

- 

ulae,a aur „ospăț. 
Pythia, ae, Pythia. i 
custos,. Odis, păzitor. cuștode, 

„paries, ătis, părete, : 
„canto, are, a cânta, , 
"ibi, adv. aci... N : 
"sapientia, ae, înţelepciune, 
futiirus, a, ur, cele viitoare, vii 

torul. 
sat, sau satis, adv. destul (de 

aci sătul, saţiu). * 
„Nihil, subs,. nedecl,' nimic. . 

” XxViL 
. i. 

-M0s, "moris, morav, 
a. 

caput, itis, cap. a 
exta, Orum, măruntaie. 
ara, ae, altar. ” 
lac, Zactis, lapte. 
honor, Sris, onoare, cinste, 

- divinus, a, un, divin, 
supări, drum, „zeii de sus. 
atque, „conj. Şi, şi astfel. 
cremo, are, a arde (eremațiune). 
praeterea, adv. pe lângă aceea, 
sanctus, a ura, sfânt, 

Ni 

frigidus, a, un, răcorost/rigus) 'calidus, a, um, Cald. 
altus, a, um, înalt, mare, alto „mari, pe întinsul mării. | 
sal, salis, sare. 

zi 
autumnus. i toamna dr au» 

tomne. 

pa : +



. foenum, i, fân. : 

hlems. is, iarna; 
ora, 'ae, țărm. ! 
mirus, a,um, minunat (miracul). 

infecundus, a, um, neroditor Ge 
cund). - | 

Ca „XIX A 
Urător, dris, orâtor. |. : 
Cicăro, anis, Cicero. E 
oratio, & dnis, cuvântare (oraţie). 
forum, i, for, piaţa, publică 
amicus, i, amic, prietin, 

in-imicus, î, înimic. - . 

Catilina, ae, Catilina... 

coniuratio, Snis, conjuraţiune. 
corpus, Gris, corp. 
veritas, âtis, adevăr,, veztate, 

" |uzecte, adv. pe drept. 
circum, prep. împreju, e 
minus, adv. mai puţin, - 

quam, conj. ca, decât. : 

auxiilum, i i, ajutor, (ausitiar), 

" 1egio, Oris, legiune.: 
- gratulatio, dnis, gratulare, felie - 

. citare,! Ă 

proditio, ânis, trădare” (dinpu pro- 

dare). 
recito, are, a recită, a cuvântă. 

ontro, are, a încărcă (oneros), 

delictum, îi, delict greşeală,. 
vinum, i, vin. 

Regio, onis, regiune. E Ţ. 
„__ balneum, i, baie. 

fodina, ae, mină, „baie  căela 

fodio). Ă 
auruini, i, aur, i 

%* aeramen, inis, a arama „(dela 

aes fr. airain). * ” 

plimbum, i i plumb. 

, occupatio,- -onis, ocupaţie, înde- 
letnicire, : ” 

agricultura, ae, agricultură. 

campus; i, câmp, câmpie: 

* fenicia, ae, fânaţ. ” - 

cannabe, is, cânepă fr. chanore, 

herba, ae, iarbă. “ 

  

matleus. i, maiu,- 
funis, si, funie, 

timbria, ae, frânghie, fe: frange:-|: 

îilix, icis, feregă, | , 

nigellina, ae, neghină ră 'nielie. 

spinus, i, spin, „ :   7% marracina, ae, mătăcine: ir 

Cicuta, ae, cucută. a 
sabuculus, i, soc. o. 

*% excutio, re, a scoate, i 
locus, ;, pl. locă orur, loc. - 

_% sessirs, a uni, jos; ses, 
cereâlia, ium, cereale... o 
Ceres, &ris, Ceres, - -, î. 
collis, is, colină. i 
vinea, ae, vie. 
Bacchus, i, Bacchus. , 

* seminatura, ae, sămănături 

miliuem, i, meiu. 
“1ens, tis, linte. | 
**manuculus,i, şi manupuiu US, 
„mănunchiu. 

carrus, i, car... 
* vita, ae, vită. - 
palea, ae, pâiu. 

-% acia, ae, aţă (dela acus). 

2% pandia,. ae, pânză. (paudere 

cela). 
humus, i, “humă, pământ. 

locusta, de, 1lăcustă,  . - 
No 
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sorex, icis, şoarece, | 
pratum, î,. praţ, livadă, fr..p 

 vitis, is, vită, | 
Spicus, i, spic. -” 
proverbium, i, proverb, 
coctus, a, urn, copt. 
maturiis, a, ura, matur, copt. 
* sicilo; are, : a, seceră (sicula, 

, dela sica);": 
„e incarrico;: are, a: -1ăcarca 

 (carrus, fr. charger). 
exsuco, are, a uscă (sua) fre 

essuyer, | 
x manduco, are, a mancă; fe, 

__ mManger. Da 
3. animisticatus, a, ur, aime- 

- stecat (mistus) -- i : 

  

pe 

tristis, e, trist. : -* 
lugubris,. e, lugubru: uzeo). 
vivus, a, um, viu. Ps 

-“ tenuiis, e, uşor: a 
terribilis, e, teribil, ingrozitor, 
immânis, e, grozav, colosal. de 

măre, a 
crudălis, e, crud, zu 
norribilis, e, oribil, : . ; 
intro, are, a intră, 
timeo, cre, a se teme, . in 
imprăbus, a, un, necinskit (pro 

bitate). : 
tegnum, i, regat (re). - PI 

| baculinus, a um, de baston. 
-sedes, îs, lăcaş fsedeo), 

   

  

Centaurus, LA centaur, a 
memnbrum, i, membru.s i 
Chiron, is, Chiron, ! .. 

| ia 

  
“a 

" Tartărus, i, Tartarul înternul. 

  

| impleo, &re,a. , umplea. - 
% extricatus, au um, Stricaţ. | 
Pelendavensis, c,din Pelendava, 
"locălitat& în "Oltenia, '... 

'|_tribulo, are, a treeră (Zribuluni 
treerătoare), 

meto, &re, a cosi, 

per-facio, ăre, a preface (în loc 
de perfcio). . 

simplex, icis, simplu.“ | 
frango,-ăre; a frânge, --: ': 
sto, are, a 'sta în. picioare. 
Alburnensis; a, dela Aur 

_- azi Abrud::* | 
interdum;ădv. din'când în când. 
vale, “rămâi” - , Săriătos -- (pă 
„Bdus).. că îm 

d 

Styx,, gis, stire, fluviu în Ta 
- fern. ; za 
Charon, tis, Chăroa. ” a 
unda, 'ae, undă, RI 
manes, sura, sufletele “morţiloe 

manii.. : :,.. AR 
" navis, is, navă, , 
'spelunca, ae, „speluncă, peşteră, 
sepăro,.. are, a separă. - . 
congrăgo, are, a „ngrămădi 

(grex).. 
guberno, « are, a guvernă, 
poena, ae, pedeapsă.- 
“mortălis, « e, muritor, o, 
commiinis, e, comun. . 
argumentum, , argument, 
veriatie, 6 Onis,, variaţie, . 

  

“Achilles, is, Achină, ăi 
” praeceptum, i i, piecept, povaţă 
vetus, dis, Vechiu,” a



in-credibilis, e, de necrezut. - 

silvestris, €,. de pădure. (siloa) 

“omnis, e, tot, fiecare, _. 

cor, cordis, n. inimă, cord,; 

pectus, Şris, piept.. 

indăles, is,fire.. -: 

ebriătas, tis, beţie. (ebrius,: So-. 

„ brius). 
voluptas, tis, plăcere; volupiăte, 

fortitido, inis, vitejie. (fortis). 

laus, laudis, laudă. - 
ingens, fis; colosal, enorm; 
duplex, cis, îndoit, - o 

similis, e, aseriiâncă, dissirilis, 

neasemenea. 

velox, cis, iute (oelociped). 

audax, cis, îndrăsneţ (adacia).. 

sursum, adv. sus.' : 

turpis,:e, urit (turpitudine).: * 

prociivis, e, aplecat (olivus). 

utilis, e folositor, util. - 
Pee see 

ae A d 

Principiur, i i, “început. rin: 

-. cipiu). IE 

ars, tis, artă. PIE 

repetitio,. anis, repetiţie. - - 

unguis, is, unghie. ., 

hirundo, inis,: rindunică fr. pie 

rondelle. . 

adiăvo, are, a ajută. . 

„7 alter, a, um, altul din doi. 

beâtus, a, um, fericit. 

-.vinco, tre, a învinge. . 

cognosco, tre,.a: cunoaşte. i 

qualis, e, ce fel... 

Moldavia; ae, Moidova.! 
provincia, ae, provincie, , 

Ş gata, + lemn, 

  
  

  

brevis, e scurt. 

difiicilis, e, dificil, greu + (facto), 

 nobilis,. e, nobil, cunoscut. (no 

- tus, 

dives, itis, bogat (divitiac). 

obnoxius, a, um,.supus., 

fere, adv. aproape, cam... 

contemno, ăre, a dispreţul.: 

ob-tineo, re, a obținea. i 

clemens, tis, blând, îndurătore 

“( clemenţă). -. 

im-beliis, e, - nierăsboinic (bel- 

lum). 

illustris, e, ilustru “(auoeo). 

mirabilis, e, minunat “(mhiruis).. 

pauper, is, sărac (paiupertăte), 

par, is, e egal (păreche). 

meco, âre,a Omoriî.! - 

attămen, “conj; cu toate: acestea 

eligo, ăre, a alege” (lego)... 

rarus,: a; um rar; 

. 

tatis, e. atare, astfel, 

“prex,. cis. şi preces un, rugă 

- ciune, 
j 

consuetiido, inis, “obisinul. „ 

radix, Zois, rădăcină... . . .-- 

"auris, is, ureche (audio), 

asinus, i, măgar, asin. 

. pars, tis, “parte. 7 

moitis,. e, moale. 

durus, a, wn, dur, tare.: 

. dico, ăre,-a: zice, a spune. - 

sentio, ire, a simți. 

anus, a, um,: unul, singure 

se 

IV 

fagus, i, fag. 

tilium, î,. teiu. . 

 platanus, i paltin. o 
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- Populus, £, Plop. . 

Auditus, us, auzul, 

16 

carpinus, i, carpen. 
ulmus, d, ulm. .. 

- pinus, i, pin. 
Transilvania, ae, Transilvânia. 
Ei essentia, + -ae, esență fre es- 

” Senca.! 
fraxinus, i, frasin. * 

juniperus, i, Şneapăn. 
jugaster,: i, jugastru. a 
% niesticaneus i. mesteacăn. 

a 

. COrnus, ş,: corn. . = 
E: alninus, i, anin, arin. - 
-daphinus, i, dafin. . ..: 
laurus, i,laur, . 
ă abellanus, i, alun. 
Ei stirpalis, i is, stâlpar Gips). 
culmen, ins, culme. 
* tufa, ae, tufa fr, touffe.. 

„Tesina, ae, răşină, | 
* Jumen, inis, lumină, lume. 
mundus, i, lume (mapamond). 
serpens, tis, şarpe, - Ursus, i, urs. - 

-vulpes, is; vulpe, 
% palus,udis; baltă ( păludisna), 

de unde Pădure. " 
porcus; i, porci:* .: 7 
imprimis, mai ales (în-priimnus), praeter, Prep. .pe lAngă, 

.. 

-s% glarra, ae, ghiară,: - ... 
merula, e, miezia, - aa i turdus, ;, sturzul, 
turturella, a turturica, 
cuccus, i, cucu, 
luscinia, ae, privighetoare (dela luceo şi canQ). - 
hu: Pervizilatoria,: ae, ris] 

  
XXXV 

*currens, tis, curgător. 
* silvaticus, a, un, de pădure, 

sălbatic, ' - 
* prendo sau prehenda; are, 

a prinde, - 
"dilacero, are, a sfâşiă, 
exeo, ire, a ieși (ex-eo),. 
salix, icis, salcie, a 
tivus, i;riu. i 

" vallis, is,vale (i vallicula) ăicea, 
„mons, tis, munte, 
viscum, i, vâsc. 
îera, ae, feară.. - 

insecta, orum, insectă, 
"reptilia, iu, reptilă, 
leo, onis, leu. 
tiger, :, tigru. A 
leopardus, i,. leopard. 
venator, oris, vânător, „. 

_capra,-ae,. capră. , a 
cervus, i, cerb, - 
compositus, a, cin, com- pus, 
humidus, a, um, umed. 
vivo, ere, a trăi (oivus). 
iluc, adv. aci, acolo. :-: - 
innumerus, a, um, ne-numărat, * 
domesticus, a, „um, „flomestie 
(domus). -: .... 

obviam, ady: în cale (0b- ia) 
venor, ari. a vana; . 

2 | ra. = 

ghitoâre,. -ger, Nachiiguzi 
Corvus, i, corb, : .. 3 
bubo, onis, bufaiţa, ay 
rostrum, i, Cioc, :rostru, gură. 

:fcaga, ae, fragă, ia 
mmusca,- ae, muscă, N 
multitudo, i inis, mulţimee . 
Tamus, i, ramură, i: „vultur, is, Vultir, ! it



gavla, ae, gala. >. 
grus, is, cocor, gruie fr. grae. 

graulus, i, graur. ' 

coturnicula, ae, potârniche. 

passer, is, vrabie, pasere. 

moacilia, ae, codubătură:(cau- 

da battere fr. hoche gueue). 

_mora, ae, mură,, 

boletus, i, burete.. Da 

* radicina ae, rădăcină(radix'. 

vipera, ae, viperă. 

tentiale, is țințar. 

N scarabaeus, i, cărăbuş. 

râpax, cis, răpitor, rapace,. 

-peregrinans, tis, călător „(per- 

egrin). =, 

XXXVI a 

Opinio, nis, opinie, părere. | 
Orcus, i, Orcus, Infern. .- 

flumen, inis, fluviu (flucius). 

: Cocytus, i, Cocytul. 
sol, solis, soare. - . 

"“eruciătus, us, tortură (cruce). 

obsciirus, & um întunecos, ob- 

: Scur, E 

Stygius, a, um, stigian. _ 
sevărus, a, un, aspru, sever. 

nefarius, a, um, blăstămat ne- 

fas). 

Genu, us, genunche, ..„..-- 

canis, is, câine. a 

_tectum, i, casa, acoperemânt. 
- a6stimo, area prețul a estima, 

dela aes), . aa 

” gris, is, foc. 
- quo, ady, în cotro, 

  

* distato, are, a desfa. a fer 

”...mecă, - 
% peragratus, a, um, 7, străbătu- 

“- (per'ager). .: ” 

%. 'contribulo, are, a cutreert 

(tribulum). - 

| cantans, tis, cântăreţ ( canto). 

%* accaptio, are, a se acăţă. 

ă apparo, are, a se apără fi .- 

parer. 

%* excario, are, 

graiter. RI 

invenio, ire, a găsi, a inventă. 

* afflo, are, a află (su-fla). - 

exceptus, a, um, exceptat. 

a sgâriă tri 

ay 

lapsus, us, alunăcare, scăpare; 

_aditus, us, intrare (ad-e0) 

„ fluctuis, us,. val (fluo). . 

sensus, us,simţ, sens. Ă 

_reditus, us, intoarcere (red- -e0), 

lux, ucis, lumină ( luceo) : 

Pluto, înis, Pluto. 

vultus, us, înfăţişare. a 

“transporto, are,a transportă, 

- manus, Us, mână, 

milităris, e, militar., 

calămus,, i, condeiu. : stil, 

FARVI 

| cornu, us, corn. , 

vulnus, &ris;rană, (a oulnera). 

“non solum. .. 
- numai, ci Şi. 

veru, us, frigare. .. . - = 

Casus, us, caz, întâmplare. 

status, us, stare, stat, 
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sed etiam, nu . 
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Pars, tis;-parte,” 
hora, ae, oră. : 

longitiido, inis, lungime- (lon- 

- us). - 
Mars, tis, Marte, En 

Venus, ris, Venus, : .. 

Saturnus, i, Saturn, --. 
senătus, us, senat, 7 

Resculură, i, Zutor, langă Hue- 
. din. ' 

vertex, cis, vârtej, Vârt, : 
cakaneum, î ălcâiu Gnoaqa- 

, minte). 
„ pilus, î,- păr, fr. poil.. 
templa, orur, tâmple. 
pluppea, ae, pleoapă. E | 
supercilium, i, sprânceană. 
“Tabrum, i, buză (abiale). -: 
* budia, „ae, buză (duizur fiat). 
barbilia,. ae, bărbie, Ra) 
'gula, ae, gură. i 
„dens, ţis, dinte. . o 
gingiva, ae, gingie. î:. 
barbatus, i i, bărbat (dela barba) 
= fetiolus, i, ticior. a 
barba, ae, barbă. 
Cato, onis, Cato. * 
Censorius, +, Gensorin: | , 

. gutturalium, i, Suturai (aiutui): 
% feta, ae, fată. 
salvia, ae, salbă. . 
brachiale,is, braţare( brachium ) 
consto, stare, a constă, 
castaneus, a, uin, castaniu. 

îm. 

» eanuntus, a, um; cărunt- „(ea- 
„nre). 

E hediticium, i, 
facio). 

_editiciu: (dedes: 

-- forum, î; for, : -. a 
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sv _ 
_motus us, mişcare. (loco-motioă); 

motus terrae, cutremur. . 
bis, adv. de două ori, 
dies natalis (e), ziua numelui, 
dormio,i, ire, dormi, 
celebro, are, a celebră, . 
fides, ei, credinţa, (de aci i pda) 

_ 
. > „- 

. Sa 

“XXXIX- p i 
truncus, î,. teuhchiu, (truncu- , 
lus îi). ! 

* capitina, ae, Căpațănă, (dela 
capul)... 

frons, tis, frunte, 
facies, ei, faţă. 
gena, ae, geană, obraz. 
nasu nas. 
“naris, is, nară. . | 
bucca, ae, bucă: (a. îmbucă) 
auris, is, ureche ( (auricula), 
rostrum, i, cioc, gură (cu rost) 
-maxilia, ae, măsea... 
'glans, dis, Shindă, elandila, at, 

- ghindură.. 
“* mustacia, iuni, “mustață, 
%* subala, ae, subsoată. 
saliva, ae, salivă. 
sputa, ae, spută (ex-spuo, scuip) 
mucus, i, muc... 
circellus, i i, cercel. 
margella, ae, mărgea, 
guttur, uris;. gat. 

"digitus, i, deget. 
observo, are,a observă, 
rado, re, a rade. 
ex-spuo, re, a scuipă: „ 

XL. : ae NR 
| saacăetus, us, apaduct. 

circus, i, circ. 

  
- i notus, a tn, cunoscut A 

- Ă a ÎN 4 Pa -



  

7 

Flavius, â, um, al tu: Pră 

Flavian. i | 

mervus, i, nev. aa 

amphitheatrun, i, amatiteateu.- 

Colosseum, i, Coloseu „(colos). 

baineae, art, băi, 

thermae, arum, băi calde, terme. 

e XI 

Initiama, i, început (a iniţia). 

gens, tis, ginte, neam. E 

praesidium, î, g: garnizoană, apă- 
rare ( prae-sedeo). 

principatus, ui us, principat, întac: 

tate. - 

discordia, ae; discordie, des- 

binare (concordia). 

(cado). 

cognosco, &re, a cunoaşte (cum, 

110500). 

Gutiur, is, gat ' 
cervix, cis, ceafă, cesbice, a. 

latus, eris, lature, . 

rena, ae, rână. 
Grumus, i, grumaz (a su-grumă) 

îurca, ae, furcă. 

pectus, oris, piept.. | 

humerus, i, umăr, 7 . 
se titia, ae, țâță frtettă, i | 
*gurguniurm,i, gurguniu,sfir- 

cul dati 

“ATL - 

| . 

_attus, a, um, inalt (ali-mentum) 

nonnulli, ae, a, unii. (din. non, 

- ne, ullus). . 

“panis, îs, pâine. : | 

Lircensts, e, de circ, joc de circ 

(de ia ciFcus). - “ 

2 

civitas, atis, cetate, cetaţenie.. 

-potestas, ătis, putere. 

Summus, a, um, cel: mai - înalt 

- (sumă), 

res publica, rei publicae, repuc E 

blică, afacerile publice. . 

pernicies, ei, peire. 

Ş atilis, e, util, folositor. 

. 

XLII - - a 

" Pax, cis, pace. Ii remiedium i, remediu, leac (me: 

ira, ae, mânie (irascibil). . |. dic).- 

cadiicus, a; um, caduc, trecători | veritas, atis, adevăr (oerus).. 

. 4 USUs, US, Us (uti?). 

risus, us, ris. - “ ” C 

“stultus, au, prost, pebun (s": 

titia). - , 

“stomachus, , “stomac. | 

" crux, cis, cruce. _ 

„costa, ae, coastă. - 

coxa, ae, coapsă fe. cuisse. 

“* mediolus,i, “mijloc. a 

medullaria, iu, m
 mădular.. 

-palma,. ae, palmă.. 

pugnus, i, pumn. 

frigus,, oris,: frig. . 

testa, ae, “țeastă fr. tăte. 

venter, îris, vintre în ventre 

449



plen, inis, splină. 
„2 ficatum, i, ficat, 

"> sanguis, înis, sânge, - 
arteria, ae, arteră" 
nervus, i, nerv, 

- fel, fellis, fiere, 
..0S, ossis, os. - | 
"caro, nis, carne, 
„pellis, is, piele. 
iunctus, a, um, unit.. 

- %grossus, a, um, gros. 
*: calceatus, a, um, încălțat. ., 
: accopertus, a, um, acoperit 

(dela operio), -. po 
„follis, is, foale. : - -: 
pantex, cis, pântece, : -: : 
spina, ae, și spinalis, is spinare, Spatha, ae, spată. i 

„dorsum, î şi dossum' dossunr' i, dos, umbiculus, ș, buric. | 
cubitum, i, cot'fe. coud. 
u guis, is, unghie 

Fay 

_Geusiae, arum, guşe,- 
carbuncula, ae, zgrăbunţă, - fe, charbouille. Sa 
petigo, inis, pecingine, * 
peduculus, i, păduche fe, _Dou. Scabies, e, zgaibă, . 

+ branca, ae, brâncă, | 
falca, ae, falcă (fax): 
coma, ae, coamă, IE 
cauda, ae, coadă, * | 
curatus, a, um, curat (cura, ae). „_iRextricatus, a, um, stricat, Ni % plumbo, are, a plumbă, 
mutus, a, um, mut, LC _ % excloppus, a, n, Schiop, . nigellus, i şi naevellus, i, negel, 
"neg, Di 

v 
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* furuncelius, 
% Horridor, ori 

  

pollicaris, is, policar, 
„Pulpa, ae, pulpă. 
“rotula, ae, rotula (rota); 
ovunculum, i, ouşor (ovur), 
-Cerebrum, î, şi "cerebelluria,. cereri 
pulmo; onis, plămân. 
% minutalia, iun, măruntaie,, 
* matia, orum, maţe. 
vesica, ae, beşică, 
mMiiSculus, i, muschiu, 
vena, ae, vână, 
medulla, ae, :măduvă. - 
* crassitudo, inis, grăsime, 
* oxungia, ae, osânză, 
porrus, i, por. |: ăi 
filum, î,fir. 
duo, ae, duo, doi. A 

î 

-stringo, re, a strânge, 
“intra, înlăuntru. i 
“Subtilis. e. subțire, 

i, furuncel, . 
, urdoare, fr. 

ordure. . i 
linden, inis, lindină. 

_aranea, ae, râie fr. rogne, 
vestimentum, i, veştmânt. 
pulex, icis, purece. . 
** glarra, ae, ghiară, | 
*%* boturm, i, bot, 
uber, is, uger, a 

„crista, ae, creastă, 
"% scarpino, are, a scărpina, 
% excutio, &re, a scoate. -. 
Surdus, a, uim, surd. :: 
orbus, a, um, orb. „a ** gibbus, a, um, ghebosi--



  

furisconsultus, - i, iurisconsult 

(dela ius, iuris şi consulo). :- - 

Roscius, î, Roscitu, 
pullus, î, puiu. “ * 
denarius, i, dinar, 

merces, Edis, răsplată. - 

appropinquo, are, a se apropiă- 

neco,are, a omori... 

indico, are, a indică, a arătă 

inquit, zise. - 

itărum, adv. din nou. 
număro, are, a numără. 

alter, a, um, altul. din doi, ce- 

" lălalt, . 

a 

Socrătes, is, Socrate. 

aedes, ium, casa, palat (aedi- 
| — ficium) |. i 

vitiini, i, vițiu. DD 
luxuria, ae, desfrâu.. (| luu). . 

avaritia, ae, sgârcenie. (ava. 

- TUS), | 
paupertas, atis, sărăcie” (pau- 

per). 
audax, cis, Indrăsneţ (e audacia )e 

constans, tis, statornic, , con- 

stant,: Ea ” 

propter, prep, pentru. 
vitupăro,: are,.a , mustră, a cri- 

-tică,-- 

„ ipsissimus,- a,. uni, chiar al, în, 

persoană. (dela ipse).. 
Alcibiades, is, Alcibiade.. . 

. 

Ordo, Inis, ordin. 
dictum,, LĂ vorbă,. RR 

urbs, is, oraş, (urban). - 
imperium,i, poruncă, coinandă, 

imperiu, ti: 

- 

ARE Xv 

„x 

  
e aa 

  * 

vicînus, i, vecin. 

“libenter,: adv. bucuros: 

responstini, i, răspuns. , 
7 

mulcta, ae, amendă. | 

reus, i, vinovat (de unde rău). 

dives, itis, bogat. *- 

quântus, a, um, cât, de mare 

(cantitate). 
igitur, conj. deci, prin urmare. 

"'aequus, 4, un, drept, egal (ochi: . 

tate). : Ă 

nunquam, ady. niciodată, . 

genus, ăris, near, fel, Ă 

sapientia, a ae, inţeiepciune.- 

virtus, ătis, virtute (oir).. 

necessitas, âtis, necesitate, ne- 

voie, A N 

commădum, i avantaj (como- * 

ditate).. 

opulentia, ae, bogatia (opes): . 

- încommădum, î, neajuns (con , 

modum).. . , 

pretiosus, a, um, preţios. 

fuxuridsus, a, un, luxos. 

diversus, a, ur, diferit divers. 

. simplex, icis, simplu. 

probus, a, um, cinstit (probi 

tate). 

expressus, &, um, exprimat în. 

tocmai, Du 

pi 

felix, îcis, fericit (felicitas).. 

excito, are, a aţâţă, a excita. 

nOVUS, Gun; NOU, .- - 

sernl0, ânis, cuvântare (a ses” 

Iona)



7 

So*s, tis, soarta: e 
" fortitido, inis, vilejie (fortis), 

„_ faber, i, făuritor, faur, ! 
. contentus, a, ur, mulţumit, | 

educatuz, a, uin, educat, 
libertas, zis, libertate (liber), 

'farina, ae, făină, Ia 

aaa a 5% Cors, tis, curte (cokors), dedo, are, a dedă, . st crescentia, ae, creştere (cri-. „exsudo, are,-a asudă, : sco). - a % Iucro, are,a lucră, gaâlleta, ae, găleată! . „| aro,-are, aară, ulceolum, i, ulcior,. fr: orsgelet; . sappo, are, a săpă,. vas, vasis, pl. vasă, Orum, vas, | semino, are,:a 'sămănă, -:- ae pavimenturn, i, pământ, * sicilo, are, a'seceră, -- turma, ae, turmă, excadron. tribulo, are, a 'treeră, Ver, veris, primăvară . şi -prin pasco, ăre, a paşte, A modificare de sens vară, - 4 Sâpba, ae, sapă fe. sape. *" * fontana, ae, fântână (dela "Sementia, ae, sămânță: (dela fons), . -.. N „ Semen), a „ Piiteus, i, puț, fr. puits,. | securis, is, săcure, siccitas, atis, secetă - (dela :sic- lignum, î, lemn. cs)... _ “Pomum, i, poamă, | . adjutorium, LĂ ajutor, a sella, ae, şa, îr. 'selie, ” . lucrum, î, câştig, prin modifi- cinga, ae, chingă, fr, *sangla, „care de sens, Îucru, E capistrum, i, căpăstru, a rota, ae, roată, | emitulusyi, vițel... »- aratrum, i, aratru, Plug. stabulum, i; staul, | Vomer, is,. ferul Plugului, VO-.| 'negoţium, î, negoţ. : __meră,,: Sa A exsuco, are, a uscă, , tendicula; “ae, tindeche „(dela intendo, re, a. întinde, - _Tendo),! !- * 
Şi - talio, are, a tăia, - 

„despico, are, a despică, . 
injugo, are, a injugă. - A 
înino, are, a ameninţă, a mână 

"% caballarie, auv, „călare. 
stringo, îre; a strânge. _ k S SR * bovestris, e, buestru (50s),: 

venditio, onis, vânzare. | disjugo, are, a dejuga. omparatio, onis, cumpărare. transmitto, &re, a trimite, - 
„Occupo, are, a ocupa, aia a - 

% gratis, is, gratie (dela craz;s), iugum, î, jug, ! | a 
caballus, i, cal fe. cheval, 
îrenum, i, frâu, . „- pastio, onis; pășune (dela pasco Îr. paisson), a ,   

"IXL Sa 
interitus, us,peire (inter-co), _ en! interj. iată. -.-- . Puieie, influența. . | „firmus, a, ur, tare (irafir in) 

Collis, is, colină. 
planities, ei, şes (planus), „Potentia, ae, 

Ex ae Rae Pa . 
- 

ii 

| 
: - . Se .. . La



“celâber, îs, e, celebru, 

cras, adv. mâine. 

saeciilum, i, secol. 

arx, cis, fortăreață. 

orbis, is, boltă, orbis. terrârum» 

globul pământesc. . 

A. 

funo, dnis, unona.. Ia 

ludibrium, i, batjocură (ludus). 

aliquando, -adve odinioară» 

- cândva. _ . 

"+ ne; conj. ca să nu: . -: 

sors, sorlis, soarte. 

pavo, anis, păun.. 

Vox, vocis, voce. 

' Patumbus, i, poriimbel. . 
bos, Bocis, bou. i 
taurus, i, taur.. 

vitutus, i; vițel, 
equa, ae, iapă, a 

* mandus,i, mânz. =. 

"capra, ae, capră, caper, i “ap. 

haedus, i, ied." - 

„vitulea,. ae, vătui; „capră: de un 

an (dela vitulus). 

verres,is, vier, - 
scrofa, ae, scroafă. 

. masculus, i mascur (mas). 

porcellus, i, purcel. 

| asinus, i, asin, măgar. 
camellus, i, cămilă, : 

„anis, is,câine. . 
"catella, ae, căţea. 

cateltus, i i, căţel. - 
pretium, i, preţ. 

„focus, î,. vatră, foc. . 

” otla,, ae, oală. 

_ = Pullus, i; puiu... 

> Vacca, ae, vacă, 

:” îuvencus, i, june, 

  

T
m
 

e 
m
 

| - 

venta ae, lerlată, 
“apricus, a, un, expus. la soare, 

“hodie,-adv. azi (Roc die). . 

amplus, au, - amplu, mare. 

tantum, adv. numai. 

nimius, a,um,;prea mare. 

L A N a o 

robur, ăris, . arie, pritere ro 

- bust).- 7 

utinam,: conj. o, de. art 

suavis, e, suav. . “ ” 

quoque, conj. şi (accentuat). 

augustus, q, Ut. august. . 

angustus, a, ur, i îngust. 

Lu 
se adimissarius, i, așmăsare , 

ovis, is, oaie. -.. i 

vervex, ecis, bcubece.- - 

agnellus, i, miel (agnus). - N 

agnelliola, ae, mioară (agnus). 

ze * annotinus, i, -noatin, miel de 

un an, fr. antenois. 

colastra, ae, corastră. .. 

“unctitta,, ae, untură. a. 

 Carnatio, onis, Crăciun. 

carnacettrn, i, cârnat 

unctum, i, unt. 

sebum, i, seu.. 

exterraneus, i, străin, 

macellarius,, i, măcelar.. | 

negotiator, oris, negustor. 

caseus, i, cas brânză. 

mola, ae, moară. ” 

petra, ae, piatră, Ar, B.erre 

* allevatum, i» aluat. : 

“ fuenus, i, turn. fr faur. 

- iinuim, î, îns fe. lin. 

fusus, i, fus. - 

2 camisia»: de, cainase fr. cio-   muise. '- 
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N. 

“4 /înea, ae, le, 
_Sarica, ae, sarica 
laboriosus, a, 

dor). -- 
Sugo, tre, a suge, - aa % applico, are, aplecă, 
% expavimento, are, a spăi- 

mântă (dela expaveo). 
exstirpis, e, sterp; stirpesco, a stârpl Ta, _vendo, ăre,a vinde. |. 
mulgeo, re, a mulge. 
ferveo, cre, a ferbe,.. 
% etxercoro, are, a. 

tr. jinge. 

7. 

- (dela Sfercus). : 
“* machino, are, a 'măcină; " COquo,-tre, a coace, 
se excarmino, are, a Scărmănă, * forqueo, cre, a toarce, a în- -toarce, 
expellavo, are, 

Per lavo),.. - 
eXSuco, ara, ă uscă,.. Stana -% depano, area depănă,. :R ad-uno, are, :a adună, a ago- DIS 
*: fenda; ae;tindă. (dela zendo): % coctoriuin, i, cuptoriu '(co- quo) n i. 

strecură, 

'a spălă- (dela 

- . po 

Scipio, dis, Scipio, 
 Caedes, is, măc 

caedo). . E a incendium, i, incendiu, | 

un, muncitor (a- 

7 

  

el, omor. (dela 

expugno, aci, atum, dre,a cu-: ceri ( ea-pugna), - 
oppugno, avi; atum, are, aatăcă (0b-pugna). ELI a Vivo, ai, ctur, re, a tră ” cresco, crevi, 

Şte, 
- 

, 
_ 

. 

. . 
1... 

-. 
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cretu, re, a cre-: 

  

e Pannula, ae 

lana, ae, Ană,. Aa * foliolus, i, fuion,  - Carium, i, caier, -....: : tortum, î-tort, 
% Pandia, ae, pânză. i 

Pănură, --: . * adpost, ady. apoi, 
feto,. are, fătă. | | 
“MOrsico, are, a muşcă, - latro, area lătră,. 
traiciens, țis, trecător, 

- Îngfassio, “are; a îngrăşă, (dela ITGSsus--crassus fe. engrais- ser, -- ae 
tondeo, îre, a tunde, : cotidie, adv; în fiecare zi. “natus, a, un, nat; născuţii, fii. e Incoagulo, are, a inchegă, „(dela coagulu:m,chiag fr. cail. dep) e, 
e fermento,' are, a frământă, . * tertivus, i; târţiu'. (berbece tânâr, dela tertiu), -: : texo, &re, a.ţesa; -. 
consuo, dre, a coase, - "udus, a-um, ad,   

LII: 

exvento, are, â svantă (dela " “Ventus fr. €venter, " %* curtio, are, a cruţă. . 
N, 

x 

tardus,..a, um, 
-adv, târziu, .. Pa 

“salus, utis, sănătate (salutare). impleo, evi, etur, ăre, a umpleă. îrustra, adv. zădarnic . 
stra). SRR - 

tempto, avi, atuim, are, 
a incercă (fentaţie),. floreo, ui, — ăre, a înflori, venio, veni, ventuui,; in. 

+ 

„târziu, tarde 

a ispiti, 

(a [ru



  

  

Nisba, ae, Nioba. 
Tiresias, ae, Tiresias, 
Tantălus, î, Tantal. 
Nemo,  neminis, nimeni (ne 

homo). i 
pulchritiido, _inis, frumuseţe 

(pulcher). - 
superbia, ae, mândrie -(super- 

bus). 
scelus, cris, crimă (scelerat). 

voluntas, tis, voinţă. 
„ ignâtus, a, um, necunoscut (in: 

notus). 

_ appello, aci, atur, are, a chemă, 

a numi,. 
specto, avi, atum, are, « a privi 

(spectacol) 

talis, e,-atare. a 

tolăro, avi, atum, care,a toleră, 

" a suferi. . 

Thebânus, i i, Teban. 

tres, tria, trei. “ 

„bibo, bibi, rea bea.” 
facio, feci, factum, zre,a face. 
Gelous, i, Gelu. 

Copus, i, Căpuşul. 
do, dedi, datum, dare, a dă. 
posteritas, âtis, posteritate, ur- 

mașii. * . 
iuxta, prep. lângă. | 

" proprius, a,um, propriu. 
dexter, a, um, drept, dextera. 
„manus mâna. dreaptă, 

obtineo, ui, tum, &re, a obţineă: i 
- Usque-ad, prep! până la.. 

vicis, vice, schimbare vice versa. - 

: LV 

Caupina, ae, cârciumă. 
deversorium, i, conac, han, ho: 

tel (dela de-verto),:: -.-: : 
) . ” Isi 

LII. 

LIV 

Latâna, ae, Latona. 
Atlas, nâis, Atlas. : 

- nobilitas, zis, nobleţă. (nobilis), 
dictum,:i, spusă, vorbă, (dico) 

Saxtim i, stâncă... 
aequo, avi, atum, are, a a egală: 

impero, avi, aturm, are, a “po- 

runci, : : 

saerifico, avi, atu, are, : a sa- 

rifică. 

num, conj, "oare, 
compăro, avi, atu, are, a a com- 

pară. Și 

obtempăro, “avi, atm, 

ascultă, a.se „supune. 

- oro, avi, atu, are, a rugă (o 

ratie). . 

vindico, aci, 'atum, are, a răse 

bună, a pedepsi (dela pime 

 dicăre).. 

primu, adv. întâi. 

ăre, a 

vf 

nabitător, „Aris, locuitor (dela 

hatbito). " 

video, vidi, visum, re, a vedea, 

Tuhutum, un comandant ungur. 

Stephănus, i, Stefan. ” 

dux, ducis, comandant (duce). 

interficio, feci, fectum, &re: 

". omori (inter şi facio). 

eligo, legi, lectum,; are, a alege 

(e şi lego). . | 

paciiice,adv. pacific (pai facio) : 

feliciter, adv.. în mod fericit, 

versus, a, um,întors ( dela verto). 

collegium, i, colegiu. _...:   
|. pocălum, i, pocal, pahar, 

- vitrum, î; sticlă (titraj). 

sto, steli, statum, stare, a. sta 
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KaRia 

giero, gessi, gestum, ăre, a purtă.. 
diftundo, fudi, fusum, re a 

vârsă, 

”_vVeho, vexi, vectur, re, a “duce” 
(pe sus). : 

"NOSco, noi, nota, re, a cu» 

noașşte. - Î. 
linea, ae, linie, urmă. o 
elephantus, i, elefant; 

„.hospitium,; i, ospăț: 

Jectus,i, pat. : , î. 
tricliniam, i i tricliniu, masă cu 
ae „perne, : ă - 

- . N 

-“Contentio, ânis, ceartă, discuție 
pericăluin, i, pericol. . . 
oracălum, -i, oracol, 

saevus, “a um, crud, 

crudâlis, e, crud. 
finio, ici, „tum, ire, a fini. 
erudio, ivi, itum ire, a învăţă 
: (erudit). 

„Yestio, ici, turn, ire, a îmbrăcă 
„vestis). . - - 

„Herciles, is,: Herculc. EI 
Eurystheus, i, Euristeu. . 

urecus, i 

  
pa LVI 

  

N . ” NN E -- 

, ulcior,. 
uter, utris, burduf. 
amphăra, ae, amtoră, vas, - 

viridis, 6, verde, : C. 

tenzo, ui, ntum, &re, a ţineă, 
-fictilis, e, de pământ. 

deprimo, pressi, pressum, &re, a 
înfundă, a apăsă (deprimat) 

advenio, veni,- vena, ire; a 
- sosi, 

pendeo, pependi, pensumi cre, a 
atârnă, a spânzură (deper-- 
dent). 

„nutrio, ivi,. ifum, ire, a nutri, 
punio, ivi, iturn,: ire, a pedepsi 
(poena). .  . 

servio, ivi, ituni, ire, a servi. 
impedio,' toi, itum, ire, a împe- 
-dică (pes). 

expedio, ivi, iarnă, ire, a liberă 

(pes). 
mollio, ivi, iun ire, a înmuiă 
-( mollis). 

"enim, con, căci, 

LVIL - 

Conviva, ae, oaspe (e convioium 2). 
» cena, ae, cină, 

causidicus, i, advocat. (causa, 
dico). 

-Senex, is, bătrân (senior). 
tribinus,i, tribun. 
toga, ae, togă,.  -. 
bulia, ae, bulă. 
Iares, iuni, larii, sufletele mor: 

ţilor,. 
lusus, us, joc, glumă.. 
Martialis,- is, Martial ( Mars), 

„ epigramma, să epigramă, 

Dă . rs 
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[. 
discumbo, cubui, cubiturm, cre, a 

aă, aăris, aer. 
nubes, is, nor, - 
quadrâtus, a, um, patrat ( de (de acl 

codru), ... 

şedeă la : masă (răzimat in . 
cot), - 

prae-textus,, aur, pretextă «fe- 
sută înainte cu purpură). 

_EX-uo, ui, utum, re, a desbrăca.' 
hilăris, e; vesel (ilaritate). 
Sempronius, i, “Semproniu. 
Hortensius, d Horteasiu, 

-



  

elegans, fis, elegant, ales (e- 

iego). O: E 

quisque, fiecare. “ 
aliquid, ceva. 

exclâmo, ai, atm, are, : a 'ex- 

clamă. * 

„ însto, stiti, statu, are, a insistă 

pro-pâno, posui, postturn, &re, a 

propune. .. 

odiisus, a, un, urit, urgisit tde- 

la odiui). - 

spatium, i, spaţiu. - 

coniunctio, dnis, conjuncţie. - 

dispâno, sui, situ, ăre;a dispu- 

ne, a aşeză. 

sol, is, soare, * 
nunc, adv. acum. 

ceno, avi, atum are, a cină 

(cena). 

aureus, a, um, de: aur Cru). 

de-pâno, posui, positutn, ăre, a 

depune. 

dedico, avi, atani, are, a dedică. 

secundus, a, um, al doilea. 

nobilis, e, vestit, nobil (rz0-sco). 

, quondam, odinioară, , 

po 

  

r 

iiterrăro, avi, atuin are, a îns. * 

trebă, a interogă. - a 

rideo, risi, risum, re,a râde, : 

aperio, ui, rtum, ire, a desco- 

peri. (acoperemânt). 

_pergo, perrexi, perrecturt, re, 

a merge . inainte (per, -rego). 

turciter, a, um, spânzurat ( furca 

 fero),. 
- 

iacto, avi, atu, are, a se Iau 

dă (dela. idcio). 

'muto, aci, atum,, 'are, a mută, 

a "preface. . 

statim, îndată (St0). . 

“propăro, avi, atu, are, a se 

- grăbi, 

privo, ari, atum, are, a 

_alips. _ 

a priv, 

super-sun, fu, css, a, râmă- - 

nea. 

despâro, avi, aturn, are, a des- 

„peră,a pierde speranţa, (dela 

” spes). 

parturio, ivi, iiuma, ire;a se opinti . 

(dela pario): 

Da "vu. A 

Aenigra, ătis, ghicitoare, enig- 
mă. - - 

- navis, is, navă. 
prora, ae, prora, partea dinain- 
„te a corăbii, * - 
puppis, is, pupă, partea dinapoi 

- a corăbii. 

mitto, misi, missum, ere, a. 

trimite. , , , i 

di est, adecă. Sia 

atterido, tendi, “mt, La a fi 
- atent, a fi încordat,. 
possideo, „sedi, “scssgin, are, a,   

vocabiitum, i, Jorbă i eoezbulen 

- disco, didici, . discituni,- ere, - 

învăţă. |, 

- dico, dixi, dictum, &re, a zice. 

“ioculăris, e, de glumă (iocus).. 

dissolvo, soloi, solătunt, re, a 

deslegă, a disolvă: : 

-careo, ui, — &re, a fi lipit: 

prior, de mai înainte. 

posterior, de mai înăpoi. 

scribo, . seripsi, „pturh, re, a 

. scrie. . 7 

“bis, vei merge dela co) 533 

o. « - 

a ie AST 

A



Fruges, un, fructe, « cereale (fru- 
gal). LI 

"acies,' a, linie de bătaie, luptă, 
(acus). o 

semen, inis,. sămânță: 

cibus, i, mâncare, 
divitiae,: ărum, bogăţie (dives). 
insidiae, ărum, cursă, câpcană. 

'rego, rexi, recturm, &re, a con- 
duce (rex), - 

vireo, ui — re, a înverzi (oi- 
rilis), . [ 

. floreo, ui — re, a înflori (Jos). 
ultro, adv. el de el,' dela sine. 
confligo, xi, ctum, ere,a se lovi, 

(conflict): 
- argenteus, a, um, de argint (ar- 

gentum). 
distingo, xi, cturu, &re, a distin- 

ge, a împărți. ! 
ex-tingo, ai, cturn, ăre, a stinge. 
constringo, ai, clu, &re, a! 
"stringe, a îngheţa.  - 

construo, xi, ctum, cre, a con- 
strui, - 

mando, avi, atum, are,a încre. 
_dinţă (mandat). - 

 neglăgo, xi, ctum, re, aneglijă, 
(riec-lego), 

finis, is, sfârşit, - 
- magistrătus, us, magistrat şi 

magistratură, - 
calor, ris, căldură (caloric). 
piătas, âtis, pietate (pios). 
cupiditas, âtis, lăcomie „(eupi- 
. dus), . .. .. 

Pueritia, ae, f. copilărie”. 
Eurâtas, ae, m. Eurotas, fluviu, firmo, avi, atum, are, a întări,   recreo, ţ azi, aium, are, a „Te- “icreia, 

- Imorto, aoi, aburi, are, a im- 
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LX Me 
porrigo, rexi, pentum, dre, a 

oferi. 

vivo, «i, ctumn, re,a trăi, Gious): 
indico, xi, ctum, ăre, a declară, 

a indică. - 

ediico, xi, ctum, dre, a duce, a 
scoate 

dormio, ici, tu, i ire, a dormi. 
„efilo,. avi, atum, are, a expiră,a 

suflă; animam . efflare, a şi 
da sufletul. . Ă 

"uro, ussi, ustun,: ăre, a arde, 
(combstibia). 

: tego, ai, ctumy ăre a "acoperi 
(i tectumn), 

" iungo, xi, ctum, &re,a. uni „(oon- 
Juncție). 

aeneus, a, um, de aramă (aes), 
opus, ris, operă, lucrare, 
bis, de două ori. !: -- - 
praebeo, ui, itura, ere, a oferi, a 

da (prae, habeo) 
con-găro, gessi, gestum, ăre, a 
îngrămădi.' 

struo, ai, ctur, ere, a ridică, a - 

pune (con-struo). 

repetitus, a, um, repetat (dela 

re-peto). . 
. dediico, xi, cturn, ăre, a duce in 

jos, 

"ferreus „a,um, de fier (ferrum). 
sanctus, a,um, sfânt. _ , 

” . , LX -. 
| 

“îurtum, î, n. furt, hoţie, 

:ad- duco,. xi, cturn, ăre, a: aduce. 
intel-lăgo, xi, ctur, ăre,a ințer. 
Jose (dela inter “lego), 

” 

occulto, ai, atum, are, a as- 
“cunde. . 

plaga, ae, f. Iovitura, reţea, laţ.: 
„acerbus, . a,. um, : adj. aspru, 

grozav. : î- o



  

  

Ia - pitt 
Praedico, avi, atum,are.ă lăuda. 
Thermopylae, run, fi Ther- 

mopile, . 
angustiae, ru, f. strâmtoare. 
occiipo, avi, atu, re, a ocupa. 
vito, avi,.atum, âre, a evita... 

“occultus, a, um, ascuns, 
Page a, um, nelegiuit, per- 
Ul - 

  

„Muscălus, î, m, şoricel. 
- Somnus, î, m. somn,- 
-excio, ii, itum, ire, a stârni, 

a trezi, . 

metus, us, Me: teamă, . 
perterreo, ui, “itum, ere, a 1n- 

grozi, -: _ 
7 

LR 

Genitus, a, um, dela -gigno, 
'genui, genttum,. cre, a naște, 

a produce, 
compello, păli, pulsum, ăre, a 

împinge, a determina. _ 
repudio, ivi, îtur, ire, a: goni 

* a'respinge. : 
potuit, a putut. i Ă 
efticio, feci, fectum, zre, a face, 
-a dobândi, a isbuti. - 
Spolio, avi, atum ăre, a _des-. 

poia. Di 
nex, cis, i. moarte.” .. - 

| quaero, sivi, situm, ăre, a căuta, 
a cerceta,. 

muto, aci, atum, are, a muta, 
a schimba; - 

vestis, is, f. haină, Imbrăcă- 
minte, 

evădo, si,:. sur, îre, a „ieși, a 
scăpa, ii 

  

Temerarius, « a, un, , Indrăzneţ 
nesocotit. : 

clasșis, is, f. nota, 

LXII . 

  "perdiico, xi, 

: 

monstro, ari, atum, ârea arăta. 
undique, adv. din toate părţile, 
monumentum, i; n. monument. . 
aedifico, avi, atur, are, e a edi- 

fica, a clâdi. ..:" 
vasto, avi, atum,. dre,-a de- 

vasta. - , 

aeternus, ac, um, etern, vecinic, 
in eternum, pentru - vecinicie. 
Da... . . : * 

impetro, ari, atm, âre, a do: 
bândi, 

lenio, ivi, îtumy ire, a potoli, a 
linişti, . 

'paulus, a, um, puţin. i 
irretio, ici, îtum, ire, a “prinde 

în laţ. - 
studeo, ui, îre, a căuta, a studia, 

duartanus, a, un, -quartana fe- 
bris, friguri ' ce apucă a pa- 
tra zi... .. ă 

singăli, ae, a, câte unul, una. 

latebra, ae, f. ascunzătoare, vi- 
zuină, . 

- commiito, avi, atum, ăre, a muta, 
a schi mba. 

'cogo,:coegi, coacturm, ăre, a- sili, 
a. constrânge. : 

-comprehendo, herdi, ensum, 

&re, a prinde, - 

libertus, i m. libert, sclav li- 

“berat. 
tur, are, a dice, 

__a conduce. 
vix, adv. numai, abia. 
adfinis, e, rudă, vecin. 

” propinquus, a, um, a apropiat! în- , 
rudit. e ai 

, 

i ! 
oroficiscor,- feclu sum. i, a 

plecă. -.: 
consilitum, i, a. sfat, plan. 

[ 150,



-- ai i - : 

- Baene, ady. aproape, câm, - | ptoleio, zeci, deotura, dre, ad, culpo, avi, a um, are, a învi- |  runca. Lu novăţi, a critica,- "| Holint, dacă nu vor, n : similac,- conj.. îndată - ce. „| -Saltem, adv. cel „Puțin, ....-_ "„auspicor, atus sum, ari: a:lun, | licet, Zicuiţ 2 cre, a fi permis, - auspicii. - a a putea.  . .„ gallina, ae, f. găină, pa „Clades,. is,. f. dezastru, pierdere, "omen, inis, n. 'Rrevestire, au- temeritas, atis;.. t. îndrăzneală, gur. . E ae „orbire, .. . , Cavea, ae, f. cutie,.coteţ. perdo, di. i» ditfurn, €re,a pierde, > exXeo, ii-itur, ire, a ieşi... -damno,. avi, atu, ăre, a con= vescor, — vesci, a-mânca, a se |  damna.la moarte,,. . “hrăni, .. o - i 

LX Aa 
Conscendo, ndi,. RSumn.Ere, cu -exspecto, -avi, alun, are, a aş acuz, a urca,a se sui, - tepta, : , A a tergum, i, n. Spate, dos: . laedo, si, Sun, &re, 'a'ătaca, a traduco, xi; ctun, cre, a- trece, „Vătăma, -mulier, &ris, f.. femee,.. muiere, relinquo, Zigui, licturm, -ăre, a ;incendo, ndi, HSum, .€re, a a- | - lăsa, a părăsi, i prinde, - Mei | deformis, e, urât, diform. trano, avi, atun,- ăre, a -trece monstrurm, z, n, monstru, : în înot, .- i "ostendo, ndi, RSUI,: &re, a a- = blandus, a, um, blând, lingu- |: “răţa, a Mă Şitor,, a ia -abdiico, ai, cturm, cre, a. lua, a 

, aa e E -răpi, ! a 

“ „Preco, onis, m. ristav, herold. „duplico, avi, 'atum,. âre,a „in - furor, oris, m. urie, nebunie, |” doi, a duplica!. a - „sollicito, avi, atu, -are, a: ne- amplifico,. aci,.. atu, are, a ; linişti, a-turbura. ---, i [o mări oo De "serpens, tis, m, Șarpe, . balaur, îlagro, azi, atu, are, a arde, -Valeo, — re, a îi: Puternic, a | a aprinde, . fi în Stare, ; SE "| collum, i n. gât... :- - ampiito, ai, atum, are, a cu- |: cruor, Gris, m, sânge, | Tăţi, a'tăia, e a | Venâno, avi, atu, are,.,a ;in- - -. venina a 

aaa e LXVI a Sa Sophăcles, is, Sofocle, .- Da „Temoveo,.7ovi, motuiu, gre, a senectus, iițis, f. bătrâneţe, . - "înlătura, ._-- ei tragoedia, de, f. tragedie. proximus, a, una, cel „Mai a- * 
„ Tes familiaris, re familiaris, |. . propiat, proxime adv, în f. avere, | . urmă, - . Se 
“iudicium, i, n. judecată, | Carmen, inis, n. cântec, VOco, avi,. atu, are, a chema. sententia, ae, f. sentință, părere desipiens; tis, nebun, - lipsit -de iudex, icis, m, judecător,-: - minte, e 

i Sa Da , a Ca 
a ma ca



Sarcina, ae, f. sarcină, povară, 

onustus, a, um, încărcat. 

onuis, &ris, n. povară, greutate. 

levo, aci, atum, are, a uşura. 

claudo, si, sum, &re,a închide. 

opprimo, essi, essum, &re, a 
„apăsa, a sdrobi. 
privo, aci, alum, ăre, a priva, 

a lipsi. - 

- 

"61179, — 935, =» Popa-Lisseanu, Cultura Romană, cl. III sec, î1 

LR 
agitător, oris, -m. mânător, Vi 

zitiu. - IN RR 

insăper, adv. pe. deasupră. 

detrăho, xi, ctum, ăre, a scoate, 

„a jupui,:- - _ | 

iniungo, xi, ctun, &re, a pune. 

a da. .: - 

“detleo, i, ztum, ăre, a plânge. 

premo,  pressi, pressum, re, 

a apăsa. : De 

4 * 

.



   
NA UI i 

, 
sc? 

ia i 

  

A, ab, prep, de, dela, de cătră.. 

ac, conj. şi . , 

„accurro, i, su, îre, alerg spre. 

Achilles, îs, m. Achile, nume 
' propriu. 

acies,. ei, 

„„ armată, | 

ad, prep..la, cătră, spre, + 

adduco, ai, ctur, re, a aduce, 

f, linie de bătaie, . 

. adiiivo, avi, .aturu, uvi, uturm, 
are, a ajută. . 

aditus, us,m, intrare. 

: advenio, veni, venturu, ire, a sosi. 

N(
 

aedes, is, f. templu, dedes i turn, 
casă, palat. 2 . 

Aegyptus, i, f. Egiptul, 
aeneus, a, um, de aramă, . - 

_aenigma, tis, n. ghicitoare, - 
aequo, avi, atum, are, a' face 

egal. : : 

aequus, a, ue, egal, drept: 
acr, atris, m. acr 
aestas, âtis, f. vara, | 
aestimo, aci, atun, are, a preţui 
aetas, alis, etate. 

Africa, ae, f. Africa, 
"ager, ri, m. ogor, câmpie. 
Sago, egi, actur, cre, a uce, a- 

mana, a aduce, agere dratias 
-a “mulţumi. . 
agricăla, ae, m. agricultor. . 
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- BÂRTEA'TV-a N 

. „VOCABULAR GENERAȚ,: 

  
  

. 

alous, a, um, alb, 
Alcibiades, is, m  Alcibiade- 
nume de persoană, 

alienus, a, ur, străin, -. 
aliquando, .adv. cândva, odi- 

dioară. a 
alius, a, ud, altul, 
alter, &, um, al doilea, 

celălalt. 

altus, a, ura, înalt, 

altul, 

“ Aluta, ae, m. Oltul. 
ambălo, avi, “aturn, are, a umblă. 

â se preumblă. 
amica, ae, f, amică, prietenă, 

| amicitia, ae, f „amiciţie, pie 
tenie. . 

„amicus, i, m. amic, “prieten, IN 
amitto, misi, missum, re, a 

pierde. 
amo, avi, atum, are, a iubi, 
amor, Oris, m, iubire, amor. - 

. amphitheatrum, in. amfiteatru. 
circ. 

. amphăra, ae, f. amforă, 
amplus, a, tn, mare, încăpător. = 
* vast. ; 

„ ancilla, ae, f. servitoare. 
angustus, a, um îngust, 
anima, az, f. suflet, suflare . 
animal, âlis, n. animal. * 
animus, î, m. suflet,



arinius, d m, âd. . 
ante, prep. înainte. 

antea, adv. înainte de aceea. 

antiquăs, a, um, antic, vechiu. 

'"aperio, ui, ertum, ire, a alla, a 

. descoperi. a. 

“Apollo, inis, m. "Apolo, 

appello, avi, atum, are,achemi, , 

„a numi. 
'apporto, aci, atum „are, a aduce. 

apptropinquo, avi, atum, are, a 

se apropiă; - 

-apricus, a, un, expus. la « soare, 

apud, prep. la. -- 

Apiălum, i, n. “Apulum cana 

Iulia), 

aquaeductus, us, m. apeduct. 

aquila, ae, acera,: vulturul. 

ara, ae;f. altar. E 

„arbor, dris,f. arbor, 
area, ae, £. curte, arie, “ 

„argenteus, a, uim, de argint. 

„„argumentum, i, n. ârgument, do- 

vadă, : e 

arma, orum, n. arme. | 
rmătus, a, um, înarmât, 
ars, tis, f. artă, meşteşug. 

arx, cis,f. fortăreață, cetăţuie. 
_avis, is, f. pasere. 

avus, i m. MOŞ, bunic, ,   

Asia, ae, î. Asia. 
“asinus, î, m. măgar, asin, 

asper, a, un, aspru. - 
astrum, i, n. astru, stea. . 

„astutia, ae, f. vicleşug: 

at, conj.. dar, dincontră. 

attămen, conj. cu. toate. acestea, | 

. Atheniensiș, is, m. Athenian. | 

“Atlas, antis, m. Atlas. 

"attendo, di, tum, ăre, afi atent” 

audacia, ac,f. îndrăsneală, cu 

„tezanţă. 

audax, cis, îndrzsneţ, obraznic. 

audio, ivi, ifurn, ire, a auzi, 

augustus, a, um, august, 

- aureus, a, ur, de aur, auriu: * 

auris, is, £. ureche. 

ausculto, avi, atum, are, a as- 

- cultă, - EI 

aut, conj. sau, au. 

autem, conj. "însă. 

autumnus, i, M.- toamna. 

auxilium, î, n. ajutor. 

'avaritia, ae, f "sgârcenie, la 

comie. * 

ave, avete, fi sănătos, 

3 

benignus,a, um, bun, pinerat
or: , 

blând. -. | . 

„bibo, bibi, — &re, a “pa. 

bis, adv. de două ori. 

“bonus, a, um, bun, bonuin, i 

bunul. 

-brachium, î, n. braţe. 

“brevis,e; scurt... 
, 

bulla, af. bulă, acmulet ” 

' 
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Bactilinus, a, „im, baculin, de | 

băț. E IN „? 

barba, ae, f.: barbă. 

balneae, ârum, f. băi. | 
beatus, a, urm, fericit. 

: bellicăsus,. a, um,- răsboinic, 
beilicus, a; un, de răsboiu, 
_„bellum, i, n. “răsboiu, 

"bene, adv. bin&



Cadiicus, a, um, trecător, 
caecus, a, ur, prb. 

- caedes, is, + măcel, omor, 

" caelum, i, n. cer. 

Caesar, is; m. Caesar. 

“ calendae, ărum, f. calende, ziua” 

întâia a lunii, |, 
“calidus, a,-um, cald, 

calor, Gris, m. căldură. 

campus, i, m. cânip, câmpie. 

canis, is, m. câine, | i 

“canto, asi, atum, are, a cântă. 
cantus, us, m. cântec, . Ă 

capto, avi, atuni, are, a luă, a 

. prinde, . 

caput, tis, n. cap. N 

carens, țis, part. lipsit, 

careo, ui, — ere, a avea lipsă, 

carrus, î m. car, căruţă, 
Carthăgo, inis, f. Cartago.: 

carus, a, urm, scumpe 

castigo, avi, aturu, are, a măstră 
a dojeni . 

castra, Grum, n. tabără, castre. 

casa, ae, f. casă, colibă, bordeiu, 

casus, us; m. caz, întâmplare * 
_ castus, a, ura, cast, neprihănit, 
cathădra, ae, f. catedră. 

Catilina; ae, m. Catilina, nume 
propriu, - 

„caupâna, ae, f. cârciumă. 
causa,. ae,. 
“pentru. 

causidicus, LA m, advocat.. 

celăber, is, e, celebru. . 
celebro, aci, atu, are, a cele- 

bra, a sărbători,. 

cena, ae, f. cină. 

ceno, avi, abur, are, a cină, 
Centaurus, i, m. Centaur. 

Cerbărus, i, 'm, , Cerber, 
n 

164 

f, „cauză, proces,   

e „ 

cera, ae, î, ceară, 
certus, a, un, cert,.sigure 
„cervus, î, m, cerb. 
cetări, ce, a, ceilalţi. 
cetărum, conj. de altfel, 
Charon, tis,'m. Charon.: 
Chiron, Onis, m. Chiron, 
Christus, i, m. Cristos, 

cibus, i, m, mâncare, 

„Cicăro,.nis, m. Cicero, 
circensis, e, circens, de circ, joc 

.: de circ, 
“cireum, prep. împrejur, 
circus, i, m, Circ.. - - 

„cito, adv. iute, dela citus, a, um. 

civilis, e, civil, o. 

civis, is, m. cetățean, 
civitas, tis, f. cetate, cetățenie. 

cithăra, ae, f, chitară, liră, . 

- clamo, avi, aturmn, are a chem, 
„a strigă. , 

clarus, a, ura, vestit, stcălucit. 

clemens, tis, clement, îndurător, 

clivus,i, m. colină, movilă, pantă. 
Cocytus, i, m. Cocitul,: 
cognosco, novi, nitum, &re,a cu- 

“noaşte, 

'collegium, i, n.. colegiu. Iu 

* colo, ui, turn, (out), cre, a 

cultivă, 

colonia, ae, f. colonie, 
“Colossâum, i, n.-Coleseul, 

columba, ae, f.. porumbel, 
comes, ițis, m. tovarăş, însoțitor, 
commâdum, i, n. avantaj, folos, 

„comimiinis, 6, comun. | . 
compăro, aoi, atu, are; a com- 

pară, | 
- comporto, avi,atum „are, a aduce | 

concordia, ae, f. concordie, ue 
“nire,. . .



conficto, feci, fectuna, ze, a tace, 

a săvârşi; : 

coniligo, xi, cturn, ăre, a lovi, în 

acie confligăre, a se Jovi cu |. 
armata, 

congăro, gesi, gesturn, are, a a în” 

grămădi. 
congrăgo, avi, atum. are, a: 

strânge. ,. 

„ collis, is, m. colină. 

+ 

" coniunctio, Onis, f. conjuncţie.. 

consul, lia, m. consul, 

constans, tis, constant, statornic: 

constringo, ii, strictur, ăre' 

a strânge, a îngheţă.. 

construo, xi,ctum.ăre, a construi. 
consuetiido, inis,. f. _obiceiu, 

obișnuinţă. 

“ consultus, a, un, cumpănit; în- 

"țelept, iurisconsultus, i, juris- 

consult, om de legi. .. 
contentio, Snis, f. ceartă. , 
contentus, a, un, mulţumit: 

contra, prep. în contra... : 
conviva, ae, m. oaspe. .. .. 
copia, ac, f. mulţime, cantitate, 

copiae, ărum trupe, 

Dacia, ae, f. Dacia. 
Dacus, i, m. Dac. 
Danubius, i, m. Dunărea. 
de, prep. de, despre, dela, de 

"către, : 

dea, ac, î. zeiţă. . : - Si 
- dedico, doi, alum, are, a dedică, 

a închină, 
dediăco, xi, ctur, zre, a duce, a 

„deduce, a scădea, -* 

deinde, adv,:apgi, : :'- 

  
- detecto, avi, alun, are,a desfăţă. 

„Copus,i i, m. Căpușu, 
“cornu, us, n. corn. 
„coram, prep, în faţă, 

'corâna,- de, f coroana.. E 

" corâno, azi atumare,a încoronă, - 

corpus, Gris, n. corp, trupe 

cras, adv. mâine, 
cremo, aoi, asum, are, a arde, . 

„Cresco, creoi, _cretum, ăre, a 
creşte, . : -- 

cruciătus, us, m. chin, tortură, 

crudălis, e, crud,  . 

cubicăitum, i, n. odaie de cul: 

"care, iatac, 
“culina, ae, f. bucătărie, 

cultăra, ae, t. cultură, 

cum, prep. cu, împreună cu, 

cum, conj. când, deşi . findeă, 

cunctus, a,um, toţi, . 

cupiditas, âtis, f. dorinţă, lăco= 

mie. . E 

“cur, conj. de ce, pentru ce, 

“ curricălum, i curs, mers, cărue 

„Cior, - 

currus, us, car, “car “triutnial. 

'custodio, ivi; itum, ire, a păzie 

:custos, 6dis, Me mo, păzitor, . 

un fluvu, 

|. 

deleo, ei, etum, âre,a şterge, a: 

distruge. E i 

” delictum,. i, delict; greşeală, 

Delphicus, a, um, delfic. 

denarius, i î;, m. dinar, o monetă,. - 

. denique, adv. în sfârşit. 

depâno, posui, iu, re, a de 

- pune, a pune jos, * 

deprimo, essi,ssum &re,a băgă,a 

apest, a lăsăe | 

+ 

465. 
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Pa 

-aspăroj avi, ati, are, a des- | 
peră. - 

deus, i; m.zeu; -, » 
deversorium, i, 

-prăvălie.' Me 

dexterus, a, um» drepti! 
„Diăna, ae, f, Diana," 
dico, dixi, dictum, cre, a zice,a 

spune, - > »: . 
|  diligentia, ae f. sarguintă, « si-. 

“linţă, e 

dimidiura, ii n. jumătate, ad di- 
- midi. până la jumătate, 
disciplina, ae, f. disciplină, în- 
"..Văţătură, * - 
discipălus, i, m. Şcolar, elev. 
-disco, didici, discitum, ăre, a în- 

"* văţăj a se instrui, 
discordia, ae, discordie, desu-. | 

nire..” 

discumbo, cubui, cubiturn „€re, a 
„se culcă, a'se aşeză la masă. 

“ dispositus, a, ură, "aşezat! 
„dissolvo, solvi, . solătum, „rea 
„desiaţă, a resolvă,. 

DN Ie 

RS 
4 t 

-E sau ex, prep; de, din, de la. 
ebriătas, tis, f. beţie, necum- 

pătare; 
- edo, edi, esum, ăre, mâncă, 
„2vediico, avi, atum, „are, a educă, 

„a: Creşte,: 
etilo;: avi, atum, are, a suna; a- 
„niman eflare, . „a-și da su- 
”fletul.. . 

-'ego, ntăi, “mihi, ine,« cu, . 
egregius, aur, distins, deosebit, 

„„elephantus, d, m, elefant, 
“elăgans, tis, elegant, 'ales, 

„n, „Elo, legi, lecturn, ăre,; a alege, |: 
“en. interi. iată | beij 

a 
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n. ban; hotel, 
| : . _dives, itis, pozat. ” 

4 

“distingo, xi, „tu, de, a distinge 
„a. împărţi... - 

-diveisus, a, um, divers, deo- 
"sebit, ” 

"divitiae, drum, £. bogăţie.: 
divido, si, sum, ăre,a împărţi, 
divinus,; a, uni, divin. 
diu, ady. mult tinip. 
„do, dedi, datuin, are, a da, 
doceo, ui, ctum, zre, a învăţă, a 
"instrui, : 
doctrina, ae, î.. învăţătură, 
'doctus, a, ua, învăţat. 
domina, ae, f. „stăpână, 
dominus, i, m, stăpân, domn. 

" domus, us, f. casă, palat, 
dona, i n. „dar. !     dulcis, “e; dulce; ! 
“dum, conj. cât timp, pe când. 
duo,'ae; o, doi... : 
duodeviginti, optsprezece, . 
durus, a, im, dur, aspru,   dux, cis, m, » comandant, câlăuză . 

. 

enim, conj. căci. 
„eo, foi, itum, ire, a merge, 
- epigramma, dtis, n. epigramă, 

poezie scurtă, ! 
" epiilum, î.şi, epălae, ărum, o0se 

-păţ, banchet. | 
_eques, tis, :m. călăreț, 
eQuus, î,m. ca] „ex equo de călare. 

" ergo, conj. deci, prin urmare, 
erro, avi, atu, are, a. greşi, a. 

face eroare. : - 
crudio; „ivi, îtum, ire,a instrui, a   E ciopli. , 

et, conj.. „Şi. 
i etiam, „conj. Si chiar, i 

pn .



* 
. 

" Eurâpa, ae, f. Boga. , 
Eurystheus, i,. m. Euristcu, nă- 

me de persoană, 

„excito, ati, alun are, a excită, 

“a'aţâţă. o 
exemplum, în, exemplu. .. „m ş 

"exclâmo, ari, atuzn, are, a tz 
: “clamă, LL 
-expedio, ioi, “îtum, ire,a des-, 

“curcă, a liberă, i Aa 

  

“Fabia, ae, £ fabulă, poveste, 
faber, ri, faur, autor. Aa 
îacio, feci, factum, &re, a face. 

factus, a, ur, făcut, factun b 
n. taptă, . 

'fama, ae, î. faimă.-” 
familia, ae, î. familie, 

farina, ae, f, făină. 
fecumdus, a, um, fecund, rodi- 

tor > 
“” selicăter, adv, în- “mod fericit, . 
„felix, cis,. fericit. a 

femina, ae, î. femee DR: 
„fenestra, ae, fereastiă. 
„fere, adv, cam, aproape, * 
ferreus, a, um,:de-fier  *. 
"ferăla, ae, t. terulă, linie, vargă. 

ferus, a, un, sălbatic, crud, 

festino, avi, atum, are, a se 

grăbi. Ai 
fictilis, e, de „lut, de, păraânt. 
fides, ci, £, credință. ţ 

- figo, i, zum, re; a “înfige, 

aaa o. ; 

  

„. fidus, a, um, “Credincios. | 

filia, ae, f. fiică, * .* i 
. „filtus, i Te fu er 

„finio, ivi, itum, ire, a. fini, sfârşi. 

îinis, is, m, sfarşit, fine. 
Armura, a, uri, tare, șolid, . 

PP 

N 

Ezgtăssts, a in, expres, anumit, 
expugno, avi, atu, 
"ceri, Sa | 
extingo, . ini, iizetura, dre, a 

stinge, a „nimici, 

exsto, “stiti, extăturn,, are, 'a în- 

trece; -a. rămâneă, a există, 

are, a- cu- 

2 5 

"exta, Brum,. n. maruntae,, 

extra, prep., afară. de, din; 

e 
În e. . 

"fortitădv, inis, . fe vitejie. 

exud, ui, ditai, „dre, a: ;desbrăcă 

    

Flavius, i, Plaviu, nume 
propiu. 

floreo, ui, — zre, a înlori,, 

1105; floris, m. floare: a 

îluctus, us, n. val, marei. 

ftumen, Inis, n; Muviy 
fluvius, i, m, fluviu a 

forma, ae, f: formă.. : 

fortis, e, viteaz, puternic, *. 

m. 

  

fortiina, ae, f. noroc, soartă, 

- fossă, ae, f. “şanţ, groapă... 

fractus, a, un, frânt, 

îrango, fregi, frachun, ăre,, a 

* frânge. 
frater, is, m. "frate. 

. - 
NU 

: îrequenito, avi, “alun, are; a tre 

- 'quentă, a cercetă, 

îrigidus, a, um, rece, 

îrigus,. dris, n, frig... -.: 

'frons, tis, f. frunte,.;: . 

îructus, us, m. fructe a 

îruges,- 78, ra rod, 

  

frustea, adv..d de gcaba; foarte i 

tunda,: ae, praştie, .. 

    “furciter,' i, me n Seânzii. 
stemat,. «ci 

futărus, a, în, siităr: fjiiia o-:   TU. 
sa 7 

 



“ 

- Habeo, ui, Hum, ăre, a aveă, a 

i “heri, adv, ieri, - 

"-hilăris, e, vesel, . RN 
"hirundo, Inis, $; rândunică, 

histozia, ae,f. istorie, N 

bi, adv; 
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Gallicus, a, um, galic, trancez, 
Gelus, :, m. Gel. . 
gens, ntis.î. gintă,. _ : 

“genu, us, n. genunche. 
- Benus, cris, n; neam, gen, : 
Germanicus, a, ' urm, german, 

nemțesc,-. :.. Ei 
_gero, gessi, gestum, ăre, a purtă.. 

"- gesto, avi, aturn,. are, a purtă; a. 
-, duce, a 

- gladius, î, m. sabie, 

ţinea,  - 
 habitător, dris, m. locuitor! 
habito, aci, atum, are, a locui, 

- Herciles, is, m. Hercule, . : 

heu, interj. vai, 
hie, adv, aci, 

- “Bic, haec, hoc, 'acest, aceasta,. 
hiems, &nis, f, iarnă, . 

Hispania, ac, f, Spania,. 

A 
' 

Iacto, avi, atum, are,arunc, laud, iam, ady, acum, deja, a 
aci, acolo, 

ibis, vei merge, dela eo, 
ientaciilum, & n, dejun, masă, igitur, conj, deci, prin urmare: ignis, îs, m. toc, -: 
ignăro, avi, atu, are, a ignoră; "a nu cunoaşte, Să 

Ăgnotus, a, uri, necunoscut, 

“1 

  

  

  

"Galea, ae, î. coif. . -, 

S 

gloria, ae, f. glorie, 
Graecus,. d, ue, grecesc, elin, 
granum, i, n. grăunte, grâu. 
gratia, ae, favoare, gratias red. 

dăre sau agăre, a multumi, 
gratulatio, Snis, f, felicitare, 
gratus, a, um, plăcut, recuno- 

Scător, 
grossus, a, um, groş. 
guberno, avi, atum, are, a gu- 
„Vezrnă, a conduce, 

a , 

H. 
„hodie, aav, azi,. : 
“homo, inis, m. om, 
honor, Sris, m, onoare, . -: 
hora, ae, f. oră, i 

* Horatius, i, m, Horatiu, 
horribilis, e, oribil, grozăv,. 
hortus, i, m, grădină. 
„Hortensius, i, m, Hortensiu, nu 

me.propriu, 
hospitium, t, n. ospăț, masă, OS 

" Pitalitate, . o - 
hostia, ae, f. jertfă...  - 
humânus, &, um, uman, omenesc | 
PI aa . 

lle, ia, illud, acel, aceă, 
immânis,- e, „colosal, grozav, 
immălo, avi, atu, are, a jertfi- 
Împedio, ivi, Zturm, ire, a impe- 

dică, - . o - 

imperâtor, Gris, m. comandant, 
_ împărat, 
imperium, i, n. comandă, im- 

periu. : pe



ţ 

"imprăbus, a, tun, necinstit, - 

- îaconstantia, ae,f. nestătornicie 

 îndăfes, is, f. fire, caracter. 
"industria, ae, î. activitate, .. 

" înftătus, a, um, umflat, . .-- 

- întări, Grum. m. zeii din infern, 

" inflrmus, a, um, infirm, tără 

-. îngenium, î, n, talent, fire; 

- intustus, a, um, nedrept . 

“ insidiae, ărum, f, curse, cap- 

"- rinţă, lucrare. .. : 

, “lac, tis, n. lapte, 
” taetitia, ae, f, veselie, bucurie-'] 

impăro, avi, atum, - are, a co-: 
mandă, a porunci, _ 

impius, a,um, impiu, nelegiuit 
-ncevlavios, 

im pleo, eci, etura, dr, a umplCăe 

în, prep. în, pe. 
incredibilis, e, de necrezut, +“ 
incendium, i, n. incendiu, foc. 
incertus, a, um, nesigur, 
incăla, die, m. locuitor,. |: 
incommnădum,i, n. deşavantagiu: 

indico, avi, alun, are, a indica, 
a declară, a propune, a arătă 

industrius, a, um, activ. . 

infecundus, a, cui, neroditor 

Infeenul. | 
int&rus, a, um, dej jos, din infern. 

putere. 

ingens, tis, f. mare, colosal, « e- 
norm. - 

inimicus, i, m, inimi, 

initium,. n. început. 

inquit, zisc, verb. defectiv,   cană, 

Labor, ris, m. muncă, Sute- | 

labăro, avi, atum, are, alucr, 
a 'suferiă 

    

insignis, e, însemnat, vestit, 

insto, stiti, atun are, a insistă, ” 
“a stărui. 

instrumentum, i, n. instcument, 
intelligo, xi, „Cbun “ăre,a înţe- 

lege. - | 7 
inter, prep. intre. '- :: : 
interea, adv, într'acca. | 

"interdum,adv, din când în când, „ 
înterticio, feci, fectum, âre, a ao 

înori,a ucide, 
interitus, us; m. picire, 

interrăz0, usi, atu, are, a în- 
- trebă,. 

 tocâsus, a; urm, de glumă. 

: ioculăris, e, derglumă, res iocu- 

lares, glume, 

"| pse, ipsa, un, însuş, ipsiosi, 

- mMuUS, G, un, "personal, . 

ira, ae, f. mânie. 

irrigo, avi, atum, are, a uda, a 
„face irigație. Mea 

i, ea, id, acei, acei. .. - 

„iste, “ista, istud, aces ta, 

“ita, adv. astfel, 
” Itatia, ee, f. Talia... - 

“ităque, conj:. astiel, aşă. dar, 

iterim, adv. din: nou. 

iungo, xi, clum, re, a uni. 

Iuno, Gnis, î. lun. = 

_luppiter, Ioois, m.:'lupiter. 

ius, iuris, n. drept, dreptate, ius 

dicăre, a da dreptate,a pro 

“ nunţă o sentinţă., | 

iuxta,. prep.. lângă; pe lângă, 

laetus, a, um, vesel, - 

" laevus, a, um; stâng: 

Lar, is, pl. Lares, um, zeii Lari 

Latinus, a, ur, Latin. 

Latâna, ae, î- “L.atonae 

latus, a, um, late 
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tt libăro, avi, atum, are, a liberă: 

” mando, “avi, atuni „are, a încre- ă 

Tando, aci, atum, are, a lăuda! 
„1avo, 1aci,. “totu, :are, a spălă. 

- 1ectăius, îm. pătişor, „pat. 
lectus, î, m..pat.! ” 

Jegio, anis, f.. legiune. ! 
„lego, legi, Tectum, ăre, a citi. 

alege. . : .. La 
“lente, adv. înceţ, dela ientus, a, 
Um i: IE 

_1eo, „Gnis, m. ieu. : 
lex, gis, f. lege. .. NI 

 Tibenter, adya bucuros. - 
liber,,a, ur, liber. ia 
liber, libri, m. carte, - 
iberi, drum, m.copii. . : 2 

libertas, âtis, t. libertate. 
“ libitus, Us, :m. voie; capriţiu 
lictor, Sris, m. lictor,. * 
lirea, ae, f, linie, urmă,. 
lingua, ae, f. limbă. ? . 
„littEra, ae, f.literă ditterae, arum'   „stiință, literatură, 

e . . .. 

Li 

Machina,, - ae, E. „mașină, 'auto- 
mobil. | ! 

macto, avi, atuni,' are, a jertfi 
magister, 

fesor, . ! 
 magistia. ae, £, ivăjatoare,pro- 

. fesoară. * 

magistrătus, us, magistrăt, ma- 
„gistratură, . 

magnus, a, um, mare. . 
Maia, ae, f. Maia 
malus, a, um; râu, 

i, m; magistru, pro- 

„dinţă. 

mane, adv. diminzată. - , 
manes; iuni, m. zeii mani.   manumiito, si, Ssurm, âre, a li- 

Pi 

Livia, ae, f. Livia 
„locus, î,-pl. loca, locorum. loc.. . 

longitiido, inis,. f, lungime. A 
longus, a, ur, "lung: Q- 
Ionginquus, a, um, depărtat, .€ 

longinquo,. din „depărtare, 
lorica, ae, f. platoşe. .. | 
Lucia, ae, £. Lucia:-... 
Lucius i, m.. Luciu, 

“ludibrium, î, n. batjocură. 
ludo, si, sum, ăre,a se jucă, a: 

glimi. o 
 tudus, m, joc, Şcoală. . 
lugubris, e, lugubru, de jale. 
luna, ae, f. luna. 
lupus, i, m. lup: 
iuscinia, „ae, î. privighetoare. 
lusus; us, m, joc, glumă. . 
lux, lucis, £. lumină. , 

- tuxuria, ae, f. desfrâu, lux. 
nixuriosus, a aa, destrânat, 
“luxos, .. 

a 

- 

„.beră un sclav, - 
manus, us, î. mână, 
mare, is, n. mare.. 
Mars,. tis, m. Marte; . 
Martiălis, is, m. Martial. 
mater, is. f. mamă. - 

- mathematica, ae, fi matematică. 
"mel, mell:s, n. miere. .. a 
 membrum, in. membru, 
memoria, ae, f. memorie, amin- 

tire. | , 

„mensa, ag, t.masă, mensăe se 
cundae; chet, banchet. 

, „mensis, s, m, lună,: , 
merces, „&dis, f. “plată, răsplată 
Mercurius, E, m. "Mercur. 
„meus, aj. um, al meu, a mea,



mirus, d, Uh minunat, admi-- 

“ modo, ady. de curând, 

+ - . 

miles, is, m. soldat, .. i 
“minister, ri, m. Slujitor,. 
minus, adv. m 1 mai puţin. PR: 

[) 

„râbil, 

miser, ăra, uiny nensrocit. o 
mhitto, misi, missuin, re, a tri- 

mite. , 

_m0do, 
modo, când, când. : 

modus, i, m, mod. 

“ mollio,- ivi, ifurn, ire, a: înmuiă. 

„Nam, .conj. căci. 

. 

Neptiinus, i, m. Neptun. ; : 

" mollis, e, moale: 

- „„MOnNe0, ui, itum, &re, a nştinț, 

a atrage atenţia. 

mons, ţis, m. munte. 

mora. ae, f, întârziere, zăbavă 
| FR = 

. 

7 
„ 

Napoca, det. "Napoca. 
narro, avi, atum, „are, a nară, a 

povesti. . 
natălis, e, de naştere, dies na-: 
'talis, onomastica. 

natiiră, de, f. natură, âre. 

'natus, a, um, - născut, 

nauta, ae, m: corăbier. 

navis, is, f. navă.: 
“ne,iconj. să nu, ca'să nu. 
necessarius, a, um, necesar. 
necessitas, tis, f. necesitate, - 

„neco, azi, atum, are, a omori. 

nefarius, a, um, nelegiuit., 
negiăgo, i, ctuim, ăre, a neglijă.' 
nemo, inis, m. nimenea,. 
nervus, i, m, nerv. 

neque, conj, nici. : 

Nerva, de, m. Nerva. 

  

niger, ra, rum, negru. - „7 
„miti, , nededlin. nimice, 

  

morbus, î, m.,boală, morb, - 
mors, mortis,;t, moarte. - - 
mortălis, e,:muritor. 

mortuus, a, un; mort... 
„MOS, 7oris, m, morav.. 
motus, us, n. mişcare... 

*mulcta, ae, î. amendă. , 
multitido, inis, f. mulţime. 
multus, auz, mult. 
mundus, i, m. lume. 
_munitus, d, um, întărit,” 
murus, i; în, zid. 
Musa, 'ac, f. muză, 

„musca, ae, f. muscă. . 

_muto, aci, atu, are, ; a mută, a. 
” schimbă, 

, 

  
Nilus; i m. Nilul, * 

nimius, a, ut, prea mult, prea 

mare, N 

-Nidba, ae, t. Nioba, i 
nobilis, e; nobil, cunoscut, ” - 
nobilitas, „tis, nobleţă, nobi- 
| dime; | ÎN N 

noctu, ady. noaptea. . 

_nomen, Inis, n. nume. E: 
” noniifio, aci, diiim, are, a numi | 

non, ady. nu, . | 

nonnuili, ae, a, unii. | | 
-nosco, ovi, noturmn, re, a cu 

- noaşte, 
„noster, a, um, : air nostru, a noa- 

„stră. [ - : 

'noto,: avi, “aka, a are, a notă, a 

po însemnă. a ea 
notus, Gun, cunoscut,   

- nOVeni, nouă. | 

„Novus, a, Um, nou. .- 
"nox, noctis. f. noapte...   " |, noxius,.g,, uzi, vătămător, .. 
a Po em i ia 

1



d 

+ 

-0b, prep. “pentru, în contra, N 

- ONEro, avi, atum, are, a încărca, 
„a Împovără, . II 

nubes, is, f. nor, LR 
nubilum, i, n. timp nourât. 

"nulius, a, ur, nici unul. 
niim, conj. oare, 

“număro, avi, atu, are, a au 
mără, - 

-oblongus, a, um, lungueţ. 
" obsciirus,' a, um,. „obscur, tntu-, 

necos, 
obnoxius, a, „um, supus. 
obtempăro, avi, atu, are, a a as- 
„cultă, a se. supune, , 
obtineo, ui, entum, &re,. a obți-! 
"ne, a stăpâni. - o 

_Oceanus,i, m. Ocean: -.-. 
“odi6sus, a, um, urit, urgisit, - 
olim, adv. odinioară. Să 
omnis, e, tot, fiecare. 

+ 

opinio, ânis, f, opinie, 
“oppidum, i; n, oraş. 
oppugno, asi, atumn, are, „a ase- 
 diă.     opulentus,, a, un bogat, îmbel-: 

- Sugat, ” 

“ Pabălum, i, n. hrană, nutriment. 
pacitice, adv. in mod - pâcinic, 
panis, is, m. pâine... 

„Par, paris, egal, asemenea. 
parens, ţis, m. părinte. 
paries, dis, m. perete. 
paro, avi, atum „are, a pregăti, 
pars, fis, f. parte, - 

" Parturio, îni, îtum, ire,. ase o- 

-p 
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numărus, 7, m. umăr! 
nunc, adv.. acum. . 
nuntio, avi, aturn, are, a anunt. 
nuntius, i, veste, vestitor. 
nusquam, adv, nicăiri, .. 
nutrio, io, fum, ire, a nutri, 

opus, es, n. . operă, 1ucrare, 
ora,. ae, î. țărm, : 
oracălum, i. n. oracol, 
-oratio, dnis, f cuvântare, ora- iune, 

. 

orător, dris, m. orator, , 
Orbilius, i m Orbiliu, n nume de 
„Persoană, “. . 

orbis, is, m. orbită, glob, orbis 
terrarum, globul, . rotogolul 

_. pământesc, .-: ” 
„Orcus, i, m. Orcus, Infern, 
Ordo, inis,: m. ordin, rang, 

_Ornamentura, in. ornament, po- 
“ doabă, 

“orno „avi, atum, are, a  împodobi. “ 
"ornătus, a, um, impodobit. 
otro, avi, atu, are, a se rugă, 
"05, oris, n. gură. : 
0s, ossis, n.0s ”. 
ovum, î, n.o0u. - 

pinti, a se “căzna să nască, - 
parvus, a; um, Mic, 
pater, is, m. tată... - 
patria, ae, f. patrie, 
Patavissa, ae, '! - Patavissa, 
paucus, a ur, puţin, 
pauper, îs, sărac, 
paupertas, âtis, t. sărăcie; 
Pavo, „Onis, m. Păun. 

4



- pâx, pacis, î. păcă, 
pecunia, ae, f. bani... 
pectus, dris, n. piept. _.. : 

pedes, itis, m. pedestraş, in- 

 fanterist. - | 

pelies, is, f. piele. “ ” 

pendens, îis, atârnăitor, depen- 

dent. 

pes, prep. prin. 

pergo, rexi, rectur, re,a 'con- 

tinuă, a merge înainte. 

pericălum, î,n. pericol, primej- 

die. | 

periculOsus, a, um, periculos, 

permagnus, a, um, foarte mare. 

pernicies, &i, f. pieire.. | 

“peritus, a, um., priceput. . -. 

persona, ae, f. persoană. . . 
peto, îci, îturn, cre, a cere, a 

peţi, a se indreptă spre, â 

atacă, - 

Phoebus, î, m. Phoebus, soa: 

rele; Ă 

“ philosăphus,i, m, filozof,. 
physicus, a, um, "fizic, - „ . 

piătas, âtis, f. pietate; evlavie 

piger, ra, rum, leneș, trândav. 

pila, ae, f. minge. - 

pilum, î, n. suliță, armă de a- 

__“runcat, E | - 

Piretus,i, m. Prutul. 
pius, c, um, pios, evlavi6ă. 

placo, avi, atum, are, a îmblânzi,. 

a potoli. - 

_placeo, ui, itum, re, a “plăcea. 

plagâsus, a, um, bătăuş. . 

-* ptanities, &i, f. Şes, -, : 

Plato, ânis, m. Plato, nume: de. 

persoană. - - . 

planus, a, um, plan. . , 

plerumque, adv. de obiceiu. | 
plus, adv, mai mult.” 
Pluto, ânis, m. Pluto, .. 

t Ia 

  

  

  

pocăicm, î, n. păhar; 
poena, ae,f. pedeapsă... 
pota, ae, m.: poet. 

popiilus, im. popor. : 
porrigo, ai, ctum, ăre, a produ..-: 

ce, a ridică, a oferi. i: 

porta, ae, f.poartă. 
„porto, aci, atum, are, a purtă. 

- possideo, sed,  sessu/h, cre, a 

„posedă. 
post, prep. după, în urmă, 
postea, adv. după aceea. 

posteritas, âtis, fi. posteritate, 

urmaşi, _* 

p- 

“postărus, a,um, următor, urmaş, . 

postrămo, -adv, : 

urmă. ! - 

în cele din - 

potens, tis, puternic, influent, 

pofenitia, ae, f. putere, influenţă” 

potestas, alis, putere, autoritate 

praebeo, ui, tun, âre, a oferi, 

"praeceptor, Oris, m. învăţător, 

„” preceptor. Ș Re 

praeclârus, a, um, foarte stră: 

lucit, vestit. aa 

praeda, ae, f. pradă, .. 

„praesidium, i, n. garnizoană. 

 praemium, t,n. „ premiu, recom- 

pensă.. 

“-praeterea, adv. pe lângă aceă, 

praetextus, a, un, brodat, pre- îi 

textă. Ă - 

. prandeum, : i, n. prânz, 

„pratum, i, n livade, 

pretidsus, a, un, preţios. 

“ prex, cis, pl. preces, WR, rugă- i 

ciune. 

principâtus, us, m. stăpânire 

principat. . | 

principium, î, n. inceput, 

primu, ady. întâi, mai întâi 

prior, î ius, mai _înt: întâi, 
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Ă privo, e avi, atuni, are, â privâ, â. 

„Procul, adv. depaite: aproape, 
| proditip, înis, f. trădare. 

“quam, conj, decât, cât de. 
" Quamquam,, conj. deşi. . - 

- quia, conj. fiindcă, v 
| quis; aid. cine, ce. i 

„ jipsi. _ | 

pro, prep. pentru, în loc de,, 
probus, a, um, cinstit; 
procelia, ae, f. furtună, | 
proclivus, 4 Um, sau is, e: a-. 

plecat. '  . -- - 

proelitim, i n. bătălie, 
profundus, a, „urm; „adânc, pro: 

fund. E 
propello, pulsi, pulstin, ăre, mă 

duc, machina propello, alerg 
cu automobil,- 

propăro, avi, atit, 

grăbi. ! 
propâno, posui, positut, îre, a 

propune, a „pune înainte; ' 
proprius, a, “tun,” propriu, “par: 

“are a se   ticulat, Se 

qualis, e, ce. fel. PI ae 

quantus, a, ur, cât de mare, 
qui, quae, guod, care, ce, Pa 

.. 

Quazlratus, a, um, pătrat. Sa!   
Radix, ces, £. rădăcină, | 
ramus, î, m, ramură; creangă. , 
ratio, Onis, £ rațiune, 
Tarus, a, um, rar. 
rasus; G, um, ras, -. . 
recito, aci, atu, area 080, a a 

recită. Pi: - 
„. Tecte; ady, pe: „drept, cu dep 

tate. PRI , 

174: 

 propter, prâp. pentru, din cauză 
prora, de, î. prora, partea die 

nainte a corabiei. | 
proverbium, i, n. proverbiu, . 
provincia, ae, f. provincie, 
publicus, a, um, public, , „ 
puelia, ae, f, copilă, fată, .. 
piier, i, m. băiat, sclav. : 

„Pugna, ae, f. luptă, - - : 
pugno, avi, atun, are, a se Tuptă 

_pulcher, g,: ur, foumos,. , 
_pulchritădo; înis, fi frumuseţe, 
: pullus, î, m. puiu, . - - 
- Punio, iv”, ifurn, ire, a pedepsi. - 
„Puppis, is, f. pupă, partea dina- 

-poi a corabiei. | 
-purgo, avi, atu, are, a curăţi, 
Pythia, ae, f, Pvthia, nume de 
„persoană, 

Quăttuor;: patru. ca 
„4: quinque, cirici, 

|" Quintiis,: i, m; Quintus, rime de - 
persoană, a 

quo, adv. încotro, Ta 
quondar, /adv."” cândvă, odini- 
!oară. : 

„ Quoqug Soni. „i și încă, “ 

d 

PR 

rectus,: a, ur, drept i | 
recumbo,. cubui, cubiturn, îre,a ! 

se culcă, a se „aşeză la masă, 
reddo, didi,. diturn ăre,. a. da:, 

înapoi, reddăre gratias, a a-- 
rătă recunoştinţă. ; 

redeo, foi, itur, ire, a se intoar=, 
ce, 2 freveni. Pa 

/ N . era



+ 

tedigo, egi, actaia. re, a pre- 
face. 

" reditus, us, m. întoarcâr, 

"regina, ac, f. regină. î. 0 
Tegio, dnis f. regiune. . 

regaum, î,-n. regat, domnie. 

rego, xi, ctum, ăre, a conduce, 

a cârmui, 

remedium, , n. remediu, leac: 

repetitio, Gnis, f. repetare. 
„. repetitus,'a, ur, repetat. ., 

res, rai, £. lucru;re spublica, stat. 
respondeo, pondi, ponsunt, re, 

a răspunde, 

responsum,i, n. răspunse 
reus, a, un, vinovat - 

-. 

Sacer, cra, crurm, sacru, sfinţit. 
saterdos, dlis, m. f. preot, pteo- 

„ teasă. - , 

sacrificium in. sacrificiu, „jertfă. 

satritico, aoi, atum, are,-a sa: 
crifică, a jertfi, | 

saeciilum, i, n. secol, veac 
sacpe, ady. adeseori,” 

"Saeviis, a, ur, crud. 
sagitta, ac; f. săgeată,” 
sal, lis,:n. sare, ” 

| saitisi atis; £ “sănătate, salvare. 

sanctus, a, um, sfânt, : 

sapiens, tis; înţelept.” | 
sapientia, ae, f. înţelepciune.” 

" satis, şi 'sat, dv, destul. 
Saturnus, i, m. Saturn. 

saxum, i, n. stâncă. 

scelus, ris, n. „crimă, 

schola,; a; ti şcoală.” 
scientia, ae, f. ştiinţă, - . 
Scipio, onis, - mi. “Scipio, nume 

de persoană. : e 

seribo, psi, plm ăre, a serie, 

  

"senex, nis, mi. bătrân... e 

“| septem; ş   
  

rex, regis, Th. rege. | 

_rideo, risi, risun are, â tâde, 

"ripa, ae, f. râpă, mal. 
Tisus, us, m. râs. EI 

Togo, avi, 'atum, are, a rugă, 

cere, a întrebă. . 

Roma, ae, f. Roma. 
Romania, ac, fi lomi inia, 

„Romănus, i, m. Roman, Român, ! 

Roscius, i, m. Rosciu, nume de. 

7 

_ 

persoană. ă 
robur, Sris,: n. uazie,; pulăre, 

"stejar. a 
vota, ae, f. roată. 
ruber, a um, roşiu. : 
rusticus, a ur, rustic. - 

scriptor, Gris, m. scriitor. . 
scutum, î, n. scut. 

seciirus, a, um, sigur, fără grije, î 

sed, conj, însă, 'dar. | 

sedeo, sedi, sessum, &re, a şedea. 

sedes, is, f. lăcâș, scaui, loc de 

„şedere, - 

semen, inis, n. sămânță. | 

semper, ad. totdeauna. 

“Sempronius, i, m. Semproniu, 

_nume de persoană, 

sensus, us, m.Simţ. -. ” 

sentio sensi, sensul, ire,a simt, 

sepăro, avi, atu, are, a separă.. 

şapte. , 

sepulchrum, i, n. mormânt... 

sermo, Gnis, m. convorbire, 

„serva, ae, f. sclavă. 

servio; ivi, tu, ire,a fi sclav, : 

_a servi. 

'servo,-avi, atum, are! a pâstei, 
a, conservă. i - 

servus, i m, slav,. 

Bi



Severus, a, um, sevet, aspru. -. 
Sextus, i, „m. Sextus, nume de 

persoană. DI 
si, conj. dacă, . | | 

„sic, conj. astfel. : “ 
sigillum, i, n. sigil. 
sileo, ui, — re, a tăceă, . 

silva, ae,f. pădure. . . 
-silvester, is, e, de pădure, pe 

dureţ.: * Ă 
simplex, « cis, simplu. | 
simplicitas, atis, f. sinplicitate, 
„prostie. i 

sine, conj. fără. 

situs, a, um, situat” | 
sive, conj. sau, : 
socius, i, m.soţ, aliat. 

- Socrătes, is, m. Socrate. . , 

"sol, solis, m. soare. A 
solus, au, singur, non Solurm, 

sed etiam, nu numai: se Ci Şi, 
„Solve, soloi, soliăitum, ăre, a: des- 

! face, a deslegă, a plăti. 
- sonus, i, m. sunet, son, :.. 

sors, îis, f. soartă, | 
_spatium, i, 1. spaţiu, '-. - 
” specto, avi, alurn, are, a privi. 
spelunca, ac, f. speluncă, pe- 
„şteră, 

sperătus, a, um, sperat. 
spero, avi, atum, are, a speră, 
Spiro, aci, atum, are, a respiră, 
splendidus, a, ui, splendid. 
statim, ady. îndată, - 
stativus, a, um, stativ, de iarnă, 
statua, ae,t. statuă, 

E 7 

Tabiila, ae, tablă, f, tăbliță, ' 
talis, e, atare, RE 

„ tam, conj. atât. A 
tamen, conj. iotuş „ cu' toate a- 

stea. a aa 

"A 
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siatiira, ae, £.. statură. 
“status, us, m. stat, 'stare, - 
Stephănus, i, m, Ştefan. a T 

-stilus, i, m: stil, condeiu, .._ 
sto, steti, statum, are, a sta în 
“picioare. 

struo, ai, cturn, îre, a “pune, . 
a aşeza,.- insidias - struere, a 
-intinde curse, _,. 

“studiuin, i, n. studiu, 
stultus, a, ura, prost, nebun, 
Stygius, a, um, Stygian. 
Styx, gis, £. Styx, fluviu în ne 
“fern, . a. 

“Suavis, e, suav, plăcut. 
sub, prep. subt. 
subito, adv.. “repede, curând, 
sum, fui; esse,a fi. - | 

Summus, a, un, cel mai înalte 

superbia, ce, f. îngâmfare. .. 
Superbio, ivi,. ifum, ire, a se 

mândri, a se: îngâmiă. 
superbus, a, un, mândru, în- 

sâmfat, - . 
„Supăro,avi, atum, are,a întrece» 

a birui. 
supărsum, fui, îsse;a' râmâneă 

a supraveţui.; . 

suprus, a, um, de sus, supe» 
„Tior, dii superi, zeii din ceriu, 

Surgo, rexi, rectum, €re, ase 
"sculă, a se ridică, . 

- Susurro, avi, "atu, are, a mur- : 

mură, a zumzui, 
Suus, a, um, al său, a sa, 

a 
. 

7 

Tantălus,.i, m. Tantal, nume de 
persoană. 

tantum, ady. numai, 
tantus,-a, ur, atât de mare, 

-tardus, -a, urm, târziu,



mr
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"Tartărus,i, m. Tartar, Infernul. 

_ taurus, î,. m. taur, bou. 

tectum, în. acoperiş, casă, a- 

dăpost; 

tego, xi, tum, ăre, sacopen, â 

protejă, 

" teluai, î, n. ărmă de atâc. 
templu, i, n. teriplu. -. 
tempus, Gris; n. timp, vreme, 

“tempto, aci, -aturii, dre, a în 

cercă, a ispiti. 

teneo, ui, ntari, &re, a pica. 
tener, a, um, tânăr, fraged, 

tenuis, e, uşor, subțire. -. , 
Terentia, as, f; Terenţiă, nume 

“de femeie, 

terra, ae, f. pământ, ţară, ţărină. 
terribilis, e, teribil, grozăv. 
tertius, a, um, altreilea. 

testa, ae, f. oală, - -. 

theătruni, i, 1. teatru, 
Thebănus, a, Um, Teban,- din 

Teba. 

thermae, ârum, ţ. băi calde. 

Tiatantus,; i, mi Siretul. 
timeo, ui, — &re, a se tere. 
timidus, a, im, timid, teriător. 

Tiresias,: ae, m. Tirerias, nume 

de persoană, 

 tolăro, ai, atm, are, a “toleră, 

„a suleri. 

- toga, ae, f. togă. 
totus, a, um, tot, întreg. 
teaho, xi, ctum, re, a, trage, a 
„târî, 

Tidtărius, i, m. Traian, 
trans, prep. peste, dincolo, 
transporto, azi, atum, are, a 
 trarisportă, - 

trepido, avi, atu, ars, â tre: 
mură de frică, 

tres, tria, (frium,. tribus), trei. 

paturi, tricliniu. 

tristis, e trist; 

tu, tu, - 
Tuhătum, m.: “Tuhutum. 
Tullia, ae, f. “Tullia; nume de 

femeie. . 

tum, adv. atunci, apoi. 

-turpis, e, ruşinos. - 
tus, ris, n-tămâie. _ 

'tutus, a, um; sigur, protejat, 
tuus, a, um, al tău, a ta. 
tytânnus, î, m. tirari, dora, 

stăpân. :  -.- . 

»r , - - 

_ Ubi, adv. şi conj., unde. 
Ulpia, ae, f. Ulpia Traiană, Sar- 

mizegethuza, 
ultra, prep. şi. adv. dincolo, 

peste, 

ultimus, a, um, “ultim, cej din | 

urmă, 

ultro, adv. dela sine, spontaneu. 
unda, ae, f. undă. 
unguis, is, m. unghie. - 
Unus, a, um, unul, singur. | 
urbs, urbis,f. cetate, oraş. : 

U 

_Ufcetis,- i; mi. uldior. . - 

Uro, ussi, ustum, dre; aarde, a 

Dârni. 

femeiee 
usque, ad, prep. până la. 

ut, conj. ca, după cum. 

uter, is, m. burduf, butoiu. 
utălis, 'e, util, folositor. 
utinam, conj.-o de ar; 
uxor. dris, f. soție.     
a MT 

triclintur, i, n. masă cu trei 

tunc, adi. atunci, poi... -- 

_Ursiila, ae, f. Ursula, nume de 

usus, us, m. uz, întrebuințare _



- vallum, î, n. val, întăritură. 

'variatio „anis, t; variaţie, schim-, 

'velox,. cis, iute, 
- venător, dris, me: 

„vestigium, i, n. urmă, vestigiu. 

 vetus, îris, vechiu, 
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vado, asi, casum, „tre, a merge. -j 
valide, adv. foarte, 

vanus, a, um, deşert, gol. - 

“bare.. , 
varius, a, um, variat, diferit. 
vastus, a, um, vast, nemărginit, 
vectus, a, uz, dus, purtat, equo 

vectus, călare. : 
vel, conj. sau, ; | 

Vânător, + - 
venia, ae, f. iertare. i 
venio, veni, venturn, ire, a Veni. 
ventus, î, m: vânt, 
Venus, eris, î. Venus... 
ver, veris, n. primăvară. 
verbum, i, n..vorbă, 
veritas, âtis, f. _adevăr,: 
vero, conj. însă. 
Versus, a, urn,' întors, 
veru, us, n. frigare. 
vespa, ae, î..vespie. 

vestimentuma, i, n. veşmânt, 
vestio, ici, iturn „ire, a iîmbrăcă. 

via, ae, î. cale. 
vicis, -gen., vice, abl. pl. „dices, 
-. Schimbare, | a   

    
Sit 

vicînus, a, ur, . vecin. - 
victor, Sris, m. victorios, 
victoria, ae, f. “victorie. 
video, vid, visurn, re, a vedea. 
villa, ae, f casă de țară, vilă, 
vinco, vici,victurm „&re,a învinge, 
vindico, avi, atum,.are, a pe=' 

depsi, a răzbună, 
vinum, in. vin, | 

„vie, diri, m; bărbat. | 
vireo, ui,— re, a fi verde, a A 

" în floare, o 

virens, tis, verde, puternic, 
viridis,- e, verde. ,.. 

virtus, ătis, f.. virtute, 
vita, ae, f. viaţă. | 
“vitium, î, n. viţiu. 
viteurm, i,n. sticlă,, 
vitupăro,. avi, atum, are, a mu * 

stră, a 'dojeni,, | | 
vivo, vixi, pictur, €re, a trăi. 
vivus, a, um, viu, vioiu. __ : 
vocabălum, i, n. vorbă, cuvânt 
volo, avi, atumi, are, a. sbură, 
'voliintas, tis; f. „voinţă. 
votum, i,.n. promisiune, rugă- 

i ciune.. 

YOX, cis, f. voce. 
vulnăro, avi, aturm, are, a răni, 

- Vulnus, cris, n. rană. - 

| vultus, us, m. privire, infăţişare, 

Ca 
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