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Cona. 2 

Conv. 

Cost. 

Cr. 

Diez 

EI. V. 

Fil, 

Gorj. D. 

=Gorj. Hal. 

Ham. Hammer, Iistoire de lempire ottoman. (Paris, 1835) vol. YVII, Hasd, Arh, Hasdeu, B. Petricercu ; Archiva istorică a Rominiel. 4 vol. Bucureşti. 
1865—67, Hasd. Col. — — Columna lut Traian, Ani 1882 şi 1883. Hasd, Cuy., — — Cuvente den bătrîni. 2 vol. cu supliment. Bu- 
cureşti. 1878—80. Hron. IHronograful Țărel româneşti de la 176£—1815 scris de Dionisie Fele- siarcul în Tes. II, 159—236, , Hehn Jehn, Victor : Rulturpflanzen und Hausthiere, ete. 3 ed. Berlin. 1877. lon. Agr. Jonescu, |. : Agricultura română din judeţul Putna. Bucur. 1870. Isp. B. Ispirescu, P. ; Legendele sai Basmele Romiînilor. Bucur. 1882, Isp. B. Sn. — Basme, snoave şi glume. Craiova. 1883, Isp. Pil. — Pilde şi ghicitori, Bucureşti. 1830. Isp. Sn. — Snoave saă poveşti populare. Bucur. 1879, Isp. U. sf. — Din poveștile Unchiaşului sfătos. Bucur. 1879, Isp. Mih. —, Isprăvile şi viața lu Mihaiă Viteazul. Bucur. 1876. Jip. Jipescu, Gr. M.: Opincaru cuin Teste şi cum trehute să hile săteanul. Bu- cureşști. 1881. 

L. B. Lezicon valachico-latino-hungarico-germanicum. Budae. 1825, Laur. Gl. Laurian, A. T, şi Massim, |, : Glosariă, care coprinde vorbele din limba română streine prin orisinta sai forma lor. Bucur. 1871. Mag. Ist, Magazin istorie pentru Dacia subt redacția lu! A. Treb. Laurian şi Ni- colae Bălcescu. 1—V vol. Bucuresti. 1845 —188, Mar. P. p. Marian, Simeon FI. : Poestt poporale române. 3 vol. Cernăuţi. 1878—75, Mar. Ora. — Ornitologia poporană română. 2 vol. Cern. 1883, Marien. Bal. Marienescu, AL. Marian : Poesia poburală. Baladă, Pesta. 1859. Melchis. Melchisedel:, Cronica Hușilor. București. 1869. MIRI, 

MIEL. R. U. 

Negr, 

Pan P. V. 

Pan Năsăr. 

Pan Şez. 

Il. ŞAINEANU, 5 
Condica din zilele Mărier Sate......... Ioan Georgie Caragea Voevoa, ibid 347—401. 
Convorbiri literare. Redactor Iacob Negruzzi. lași. 1868 urm, Costinescu, Ion : Vocabular romiîno-francez. Bucureşti, 1870, Cronicele Românie! saă Letopiseţele Moldavier şi Valahiel, ed. Kogălni- ceanu, 3 vol. Bucur, 1872—74, i 

Diez, Friedrich : Etymologisches Worterhuch der romanischen Sprachen. I—IL. 3 ed. Bonn. 1869. 
Eliad, |. : Vocabular de vorbe streine în limba romînă. Bucur. 1847, Filimon, Nicolae M. : Crocoil vechi și noul, București. 1863, 
Gorjan, Gherasim LI. : Daseal pentru limba franţozească (pag. 1—113: . 

Dicsioner pentru zicerile cele mal trebuin- 
cloase). 1832, 

— Halima saă povestiri mitologicești arăbeşti. 4 vol, 
Bucur. 1877, 

Aiklosich, Dr. Franz : Dia tiirkischen Elemente in den Siidost-und ost- 
europăischen Sprachen. I--I. Wien. 188£. 

— - Rumunische Untersuchungen. Istro-und macedo-rumunische 
Sprachdenkmăler, 1-11 Wien. 1881. Negruzzi, C : Păcatele tinereţelor, ed. Socec. Bucur. 1873. Paun, Anton: Culegere de proverburi sai Povestea, vorbei. 3 părți. Bu- 
cureşti. 1832, 

— Culegere de proverburi, ed. Cucu, Bucur. 1883. 
— Năsdrăvăniile lul Nastratin Hogea. Bucur, 1880, 
— O şezătoare la țară. I =I[. Bucur, 1880.
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Pan Arch. — Inţeleptul Archir şi nepotul săă Anadam. Bucur, 1880. 
Pol. Polizu, G. A. : Vocabular româno-german. Braşov. 1857. 
Ponbr, Ponbriant, Raoul de : Dicţiunar rumăno-frances. Bucur. 1868. 
R. Revista pentru istorie, archeologie şi filologie sub direcțiunea. lui Grego- 

, riă G. Tocilescu. 1882 urm, 
Rev. rom.” Revista romănă de Odobescu. Bucureşti. 1861- 63. 

Roesl. „Roesler, Dr. Robert : Die griechischen und tiirkischen Bestandtheile im 

Romănischen. Wien. 1865. 

St. D. Stamati, Teodor: Worterburch der deutschen und romanischen Sprache, . 

Iassy, 1852, 
St. Mr. —  Const.: Musa rominească, ed. Codrescu. Iaşi. 1868. 
Teodor. Inc. Teodorescu, G. Dem. : Încercări critice asupra unor credințe, datine şi 

moravuri ale poporului romîn. Bucur. 1874. 

Tes, Tesaur de monumente istorice de A. Papiu Ilarian. 3 vol. București 

1862—64. 
Toc. Tocilescu, Gr. G. : Doamna Stanca. Bucur. 1877 

Ur. Uricariul.... de Teod. Codrescu. laşi. vol. I—VI. 1852—75. 
Z, Zenher, Jules Th&odore: Dictionnaire turc-arabe-persan. Leipzig. 1866 —76. 

Zil. Cronica Ţărei romăneşti dintre 1800—1821 scrisă de Zilot Românul în 
Col. pe 1882—83. 

NB. Prescurtările:: ar., p., t. or., însemnează că cuvîntul respectiv e de origină arabă, 

persiană, turcească, turco-orientală sai glagataică. 

A. 

—1, Abă, postav de lână groasă, manta dintrinsa (Beld. II, 342 : (Greci!) 
veniţi goli, în stare proastă, in abale îmbrăcaţi);—-abagiu, abager (mold.), ne- 
gustor sai fabricant de abale;—abagerie. fabrică de aba;—habagiu, habaciu, 
haină de aba san de altă materie (Mar. P. p. 11, 224: îmbrăcată in habagiu ; 
R. Î, Î. 341: un habaciu de şahmara cu spinări de sobol); — abăliţă (Pol. 2), 
măntăluță din aba;—-. ar. 'aVâ. sorte de vâtement d'une 6tofte grossitre, tonte 
6tofle grossiăre Z. 6212. Mikl. 1, 5. — Cât pentru hâbă, care în L.B: (p. 250) 
are, pe lingă sensul de <pănură albă», şi pe acela de <şezătoâre, sati locul unde : 
se adună fetele şi fermneile seara cu furca de tore» (cf. Stam. M. r. p: 527: 
habă =clacă), putem stabili următoarele transiţiuni logice : postav saă pinză, 
locul unde se lucrează, întrulocare de lucrătoare (Cf. argea Cin. II, 636). de 
unde apoi <şezătoare, clacă.» In privința schimbării accentului cf. câlfă, 
hâvră, iâmă, ete. | 
— 2. Aban6s — ar. eDeniis vulg. alanos, ebene 7. 5. Cih. 543; — 1 t. ebe- 
nus, gr. Efevos din ebr. ebca, peatră : deci lemn de o mare tărie. 

3. *ADd6s, spălarea legiuită înaintea rugăciunii (Gorj. Ilal. 1, 23: luă ab- 
desul şi namasul); — p. âhaest, ablution preserite avant de commencer la 
pricre (db, apă; dest, mănă) 7. 3a; — bulg. abdez, serb. abdes Mikl. 1. 5. 
— 4 Abi tir, adv, (in basmele :nuntene) luminos, strălucit, mult (Cal. b. 1875, 

p. 55: pietre de berliant, care lumina năuntrul casei mai abiti» ca sute de lu- 
miînări; ibid. p. 5::0 coroană, care lumina mai abitir ca cele mai scumpe 
pietre; Cal.-b. 1881 p. 20: ochii lor se izbiră de o lumină, ce strălucea mai 
abitir ca un soare); — p. di. splendeur ; «be, clair, transparent ; comparativ: 
abeter (ter particulă de comparaţiune) 7. 12, 62. Ă 

—— 5. Abrâş, tabrâş, lărcat, bălţat (de cai); cal alb la coadă, deochiat (de cal);
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fig. ibrid, imperfect, nereușit (AI. T. 41 : Numai noi să fim ahraşt liude prin- tre călărași ? ib. 1250: Așa'i c'ai ieşit abraş ?); — ar. cbres, ebraă vulg. abraă, bariol, bigarre ; cheval nuanc6 de taches blanches Z. 3 MikL.I, 5. 

—— 6. Acadeă — ar. 'ulide, sorte de sucrerie 7. 6342. Mik!. |, 8. 
>=. Acarât, bun nemişcător, proprietate; pl. binale, clădiri; —- ar, “aâret: (nomen unitatis din ?al:â»), bien-fonds, immenble 7. 632, 

8. *Aceei, lil. albicios; numele monedei de argint a lui loan-Voaă cel Cumplit din anul 1573 (Papadopul-Calimah in Conv lit. XVIII, 104 urm.);— t. ak€a, blanchâtre (a, blanc); argent monnayă, petite monnaie. aspre. Z. 77b, MIikl. I, 8 — Cf. moneda aspru, de aceeași valoare cu aceea, din gr. onpos, alb; &szpa, bani; mat. albus (nummaus) Cih. 637. 
9. Achermân, oraş in Basarabia numit şi «Cetate albă», care nu” de- căt o traducere a cuvintului turcese ; — t. a]; lerman (herman, fortăreață, ce- tate), la ville d'Ackerman (Alba-Julia) Z. 755... 
10. Acmie, neincercat, neindemănatie ; — ar. ahmal, sot, idiot. Z. 162, Mikl. |. 7. 
11. *Adaliu, locuitor de pe insulele de lingă Dunăre (C2, 391 : poruncă împotriva Adaliilor); — t. ada, île; adaly, insulaire Z. 19,. 202. Mikl. I, 5. 12. Ad6tiii, obiceiă, datină; dare, dajdie (Cant. Div. 186 : Și agonisitele, sale obiceiuri şi 'adehuri ; Cr. I, 238: Turcii lrimiseră de cereau bani să le 

deie mai mult decăt era adeim! țării; Melchis. 139); — ar. 'âdeţ, habitude, 
coutume, pratique Z. 617c. Mik]. ] 5. — Trecerea sensului de la <obiceiă» la 
«dare» o intimpinăm pretutindenea in Cronicele noastre (Cr. II, 40 : In zilele 
acestui Domn (Duca Vodă) stai scornit un obiceiii pe vile, căruia obiceiu zice muntenește văcăritul ; II, 56: Intr'acelaş an (1708) ai şi stricat Mihai Vodă obicelul desetinii; ib. 249, 258 etc.). 

4 ——13. Aferim, interj. [oarte bine, (ironic) bravo (Al. P. p. 131: Aferim, frate 

[0 

I( 

Ghemiş!):—p. âferîn, bravo! parfail ! est bien ! c'est juste Z. 735. Mikl. |. 6. 
14. Afif, adj.. adv., sărăcăcios, tufă de parale (AL: T. 146: Ean priveşte bă- 

nărit, de unde eram afif de parale!); — ififliu (Laur. Gl. 6) id.; — ar. zafif vulg. hafif, l&ger (de poids), agile, 6tourdi, inconstant 7. 410. 
15. Afi6n, suc de mac: — ar. afin, opium Z. 75b—din gr. Sztoy dimin. 

din 6z6s, suc Mikl. 1, 6. 
16. Agă, comandant, nobil, titlul persoanelor in serviciul guvernului; cu 

pl. agale sau şi turcește agalar! (Cr. |, 372; II, 42, 261, 286 ete.); — dă, că-: 
pitan, general de pedestrime cu pl. ag!, de unde și agesc, agie (Cr. I, 139: 
Agă, ispravnie de dărăbani; II, 164: şi cu dărăbanţii ageşti; el. Băle. 590, 
644); in țimpul din urmă agă deveni un titlu de nobleță dobindind şi însem- 
narea de prelect de poliţie; — agie, prefectura poliției; — t. aga (pl. agaler), 
le frere ain6, chef, maitre, monsieur, officier, commandant des janissaires 
Z. 66. Mikl. 1, 6. - 

17. *Agărlie, angarlic. argalic, bagaj. calabalie (Mag. ist. IV, 168; Cr. II, 
209, 207 : aii lăbărăt cu tot angarlicul la Bucureşti ; III, 15, 24, 276: mer- 
g&nd cu al săi argalic—la casele de bellic); — t. agyrlyl;. pesanteur (agyr, 
lourd); bagage: prâsents de noce; charge, gravită Z. 683, 68c. 

18. Ag6m, Persia, Persian (Cr. 11, 67: Eară in al şeptelea an al domniei 
lui Mihai-Vodă s'aă hainit o seamă de Turci de la Age şi saă ridicat asn- 
pra împăratului Agemilor; ib. 70); — hagimesc, persian, persienese (Cr. II, 
373 : Ca să facă Grigorie-Vodă veselii cu naturi Şi cu căntece hagimeşti ; III, . 
71: Și aă ajuns Turcii pănă aproape de Spăhacii (Ispahan), scaunul țării ha- 
gimeşti; R. 1, 1. 339, 340); — et. age, un semn in notele orientale biseri- 
cești (Cost, 26);-—agemoglân, copii răpiți din cari se făceau fanicenă sati ser=
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vitoră ai saraiului (Cr. [, 410 : Obiceiii ai Turcii să iea a zecea den copii parle bărbălească... acestora le zic agemoglană sa tamoglani, adecă nevino= vați coconi) ;—ar. 'ageni (colectiv), peuples non-arabes, barbares, payens ; 6- iranger, persan, la Perse; 'agem oglany, 'a. og'an, jeunes €l&ves d'6quitation dans le sârail du grand Seigneur Bianchi II, 237. Z. 623% ; serb, dzamoglani Mikl. 1. 6. Identie cu cuvintul următor. 
(— 19. Agemiu, ageamiu, nedibacii, incepător; — ar, t, aGâmy, sot, mala- droit — tahrif (ortografie vulgară şi necorectă) din a'gemi, &lranger, non- arabe; grossier, stupide Z. 10, 64. Mikl. 1, 6. , 

20. Agud (pentru adud), iagâd (Br. Pr. 211), dud (in Muntenia), Morus alba, nigra; — t. dud, dut, mâre, mâărier 7. 6052. Mik. [, 51. 
21. *Afân, hatda, notabil, primar (Zil. 89: manul Ruşciucului; Hron. II, 196, 200; Bur. 121: Ear atenă Chiustengii și boterii Dobrogii);—atenesc, ce aparţine aianului (Bur. 125: de'i găsi oi axenești—să le scrii împărătești ; ib. 127); — ar. a'jân pl. din 'ain, les yeux, les notables ; sing. le maire d'une ville ou d'un village. Z. 660. Mikl. 1, 7. 
22. Alâr, măsură dreaptă ; fixarea prețului păinii, cărnii (în Moldova) ; — ar. jar vulg. 'ajar, action de marquer d'un contrâle; exactitude d'une me- sure ou d'un poids contrâl6 et conforme au patron; aloi, poids, mesure, ca- libre Z. 641c. Mikl. 1, 7. Cih. 542, 

„23. *AJ6r, balaur (R. II, 1. 330: Și iute ca un ajderu — și lovi şi c'un hangeru) ; — p. azder, dragon 7. 33*. Mikl. 1, 16. 
[3 24. Alababiulă, arababiră; harababiră — partea întâia a vorbei e t. ala, couleur melangee, tachetă, de diverses couleurs 7. 84 — ca şi in ulandâla, bunăoară in locuţiunile : <a vorbi alandala», «toate merg alandala» ; pentru partea a doua ct. ar. belbele, confusion 7. 2072.—Cih. 549 și MikI. [, 9 deduce cuvintul ain t. alaf; bulul:, sens dessus dessous 7. 852, In privința acestui din urmă cf. expresiunea ala-bala (Isp. B. en. 44: să vază ce mai hala-bala este prin sat; Col. 1882 p. 126: Ce mai ala-bâla p'aici, cuscre?; Jip. 143), identică cu cuviniele incepătoare de la formula jocului <d'a ascunsele» (Ispirescu in 
Col. pe 1883 p. 110), unde și celelalte formule de joc par asemenea a indica o origină turcească ; enghi penghi ..... fangăr mangăr 

25. Alăciti, pestriţ (Mar. P. p. 1, 124: Nouă cirede de vaci —toate eu viței alaci);—t. alata, de diverses couleurs, bigarr6 7. 84c. Identie cu cuvîntul următor, 
26. Alagei, un fel de materie vărgată de bumbac;—!. alata, âtofte ray&e, indienne, 7. 84c. Cih. 542. Mik! 1,9. 

-y 27. Alăâh, hald, Dumnezei (Al. P. p. 167: Alalal, ! cai arăpești—alalah , cai tătărești; Hron. II, 171 : Turcii răgnind ca leii, Alah, 4lah, zicând ; ib. 
200 : Apoi ai strigat. toţi ostaşii Hala, hala, cu glas mare; Cr. I, 366; III, 
64, 128);--ar. allal, dieu. 7. 905; allah, allah, Dieu! Dieu! (Ces deux mots 
sont, chez les mahomstans, le cri de guerre pour s'encourager les uns les 
autres ă attaque, dans espoir du succes) Bianchi I, 185. 

A Y 28. Alâiii, suită, cortej, paradă, procesiune, convoiii mortuar (Ir. II, 188: 
Și aducăndu'l cu laiii (!) la divan saraid);—alai-bei, identic cu bimbașa (Cr. 1, 
416; II, 38,293);—/aic, ceată, hordă de țigani (cu căderea lui a iniţial neac- 
centuat);—Jăvâs, țigan de late adică nomad, în oposițiune cu țigan de vatră saă 
stabil; de altă origină e adj. lasă, negru, cenușiiă ; mrom. latu, negru, nenoro- 
cit, identic cu alb. la, negru (Mik. R. U. II, 21. 69), pe care Roesler (p. 39) 
îl derivă din t. or. laj, boue, fange Z. 790b;—t. âlâj, procession, pompe; trou- 
pe, regiment; alaj-beji, chef de bataillon ou d'escadron 7. 85 b. MikI, |, 9. 

|c 29. Alămăiii (mold,), ldnadi; — alim (Bur. 240: Foae verde alimon);—le-
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mongiu, vînzător de lămâj (Mag. Ist. IV, 126);—limoniu, de culoarea lămâii; —p. liman vulg. liman, limon, citron; linmuni; 2. 798a, Mikl, II, 17. 30. “Al6m, steag. semiluna pe geamii (AL. D. V. 103: Şi mie trimițăndu- mi 

- 
o pală şi-un d/em; Cr. III 274: La o minarea a unei geamii, în mijlocul ale- im pt "anul, S'aă arătat o cruce de ai văzut'o lumea);—ar. 'alem, signe, 6iendară,; croissant ou €toile plaese sur une mosquce ou autre 6difice public. 7. 635c, MIK. 1, 10, - 

JR. 31. Alimân, nevoe mate, extremitate: — ef. ar, el-omân, sâretă, grâce, par- don 2. 855; cf. îliman, liman, port. Z. 933; serb. iliman, mare virtej Mikl. II, 17 _ 82. “Aliîm, o dare ce plăteau Tătarii pentru şederea lor în Moldova (Cr. II, 139: Și de pe oi şi de pe alte bucate să dee Tătarii alim; 189 : la a- șezatul uşurului şi alimului, ca să plătească “'Tătarii ; ib. 178); — elim. id. (Cr. III, 460 : Să se îndatorească Tătariă, ca să plătească zece din roduri,.. Și oareşi-care bagateluri pentru păşunatul vitelor en nume de elin)—t. al, aclion de prendre, de saisir, d'acheter; achat, ce que Yon peut prendre, Z, 90c. V. iliş. 
lg 33. Alişreriș, lit. luare — dare, daravere, negoț, vinzare, tirguială : — t. alys-aceriS, commerce Z, 89a., 
[4 34. Amă, mă, dar, însă (Fil. 186); — ar. ama, emma, mais Z, 985, Mik. |, (1. 
JZ 35. Amin, interj. îndurare, ierlare (AI. P. p. 79 : -iman! ei cu loţi răeneaii); -ar. emân vulg. aman, stiret6; înterj. grâce, pardon, ah! o! 7. 942, MIK, I, 10. DN 36. Aman6t, emanct, amanet 2; —ar, emânet, amanet, sâcurite, dâpât, objet confi6 ep dâpât. 7. 94. Mikl. 1, 11, 

37. “Anad6], Asia mică (Cr.1, 24; 11, 95;111, 266); —anadolein (Bela. II, 374 : din Anadoleuy o parte);—anadil, un fel de blană turcească; — anadolu, l'Asie mineure din gr. ăvarohi, orient. 7. 98a. MIEL. 1, 11; Cih. 543. 72 38. Anas6n—anisun, anis din gr. moov. Z. 110. Mikl. 1, 12. 43 39. Andrei, indred, andrcă, ac lung;—et. ar. ibre. aiguille 7. 3c, Mikl. |, 75. u 40. Angară, angarie, clacă; dajdie, dare exiraordinară ;—angarija, force, contrainte, corvee din gr. âvraţia 7. 107c. Mikl. |, 12. 2741. Anghinâră—t, enginâr, artichaut din gr. arvawvăpa Z. 108. Mikl. 1, 57, ci 49, Ant€p, vişin turcesc, lemnul seu (Fii. 17 : clubuce de antep şi de ja- somie);—. antep, id. Mikl. 12... ! JA 43. Anteriu, antertau (mold.), haină lungă sub glubea;—t. anteri, camisole. avec des manches enticres. 7. 106b, MIRI, [, 12. p 44. Arabi, harală, cârnță turcească; — arabagiu, căruțaş ; — arabagilic, 'Slarea sau chiria arabagiuluț-—t. arabu, chariot, voiture; uralasy, charretier "2. 232. MII. 1, 12. 
45. Aralie, (Polizu, Ponibriant) spaţiu, interval;—t. aralyl (âra, milieu), intervale, interstice. 7. 23%. Mik], |. 12. 4 46.. Arâp, harp, Arab, Negru (Cr. I, 48, 72);—arăpesc, arab (Cr.1, 283 : mormîntul lui Mehmet, ce este în țara arăpească);, — harapină, tigan (Isp. B. 204: de harapina spureată);, — ar. arab, peuple arabe, Arabie, arabe, negre Z. 62c;—hulg. arap, arapin; serb. alb. rut. arap MikI. |, 12, 47. Arâr, harâr, țesătură din p&r de capră din care se fac corturi, ţol de acoperit căruțele ordinare; — t. haray rapatelle, grand sac ă grain 7. 404, Mikl. ], 67. | 
48. Arbiu, (Cost. D. 62), ardir, alibiu, varga cu care se încarcă pistolul;— t. harby, baguette 7. 385c. Mik. I, 68. | 49. *Areă, protector (Ci..1, 305 : Mateiu Vodă dedese ştire şi la acalele sale ce avea la Impărăţie, de sila ce'i făcea Vasilie Vodă; Mag. Ist. IV, 35);—
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arcaliu, bine protejat (Cr. II, 240); — ara, dos, appui, protection, protecteur; 
arkaly. qui a le dos large, bien soutenu, bien protâge. 7. 29. Mikl. 1, 13. 
50. Areân, funie de prins caii; un fel de joc (Jip. 51); —t. argan, corde, 
căble Z. 28. Mikl. 1, 13. 

51. Armân, împrejmuire îngrădită, arie, curte, cere; — armangiu, îm- 
blătitor; -- p. xarmen, recolie, tas de cârâales, aire ou Pon bat le bl, gre- 
nier; xarmengi, batteur en grange. Z. 406 c. Mikl. 1, 72. : 

252. Arnăut, Albanez, lacheă; un fel de grăi tare, lit. grăi albanez (Al. P. p. 
117: Tot de grăi mărunt și de arnăut) ; — t. arnaut, Albanais din "A pvațiens 
metat. din 'ANfzulrms; arnatd bogdai, bl6 d'Albanie. Z. 31 a, 202 e. — Mai 
avem in rom. și forma Arbănaș, erbănaş (albănaş), albanez (Cr. II, 188: 
Ghica Vodă de neamul lui fiind Arbănaş; îb. 24, 394; 1, 15, 111; Mag. ist. 
II, 144); — bulg. serb. arbanas Mikl. 1, 13. 

2.63. Arpagică, arbagie, ceapă măruntă ; — t. arpagyl, orgelet (apa, orge), 
deci : ceapă mică cât un grăuncior de orz. 7. 24 b. Cih 544. 

54. Arsană, casă sa magazie de arme (Gorj. D. 5); — tarsand, arsenal de 
marină (Cr. JI, 274); — p. t. terszâne, tersâne vulg. tersana, arsenal de ma- 
rine Z. 278 P; — it. sp. arsenale, arzană; fe. arsenal din ar. dâr-eanal, casa 
industriei, pers. târsanah Diez, |, 34. 

55. Arsiz, neruşinat, sumeţ; — t. arsyz, imprudent, dehont6 (â», honte) 
Z. 22 e. Cih. 544, Mik, |, 12. 13. 

56. Arşă, harşd, pătura pe șaoa calului ; — haşă, id. (Hron. II, 189: şi cu 
haşule:e de califea cusute cu flori de sărmă ; Gorj. D. 102 : Rașaoa sait cioltarul 
calului); -— ar. gâsie, hasa, couverture, housse de cheval. Z. 644 a. Mikl. 1, 68. 

23 57. Arşie, oscior de la încheietura genuchiului la vite; un joc de copii cu 
aceste oscioare; — t. ayl;, ossele!s, jeu d'osselets, Z. 54 c. Mikl. |, 15. 

58. Arşin, patruzeci jurubițe de tort; —t. arăyn, aune, dâvidoir. Z. 280 a. 
Miki. 1, 18. E ” | 

ar? | 59. Artân, hartân, bucată mare şi crudă dintr'un animal, coapsă ; — hăr-.” 
tănesc. a stăşia, a rupe în bucăţi (Isp. B. 28: fiindcă haărtăni pieile de bivol; 
ib. 144% : că hainele de pe dinsa se hărtăniseră); — hirta-părta intrebuințat 
numai in locuţiunea : a face harta-parta (Isp. B. 340), a rupe in bucăţi ; — 
hărtăpălesc, id. (Jip. 24); — cf. t. hartan, restant, reste, qui excăde, depasse. 
7. 26a. .' 

60. *Arz, harz, expunere, memoriu, raport (Cr. 1, 309 ; II, 51, 367; III, 39; 
Beld. ib. 355,350: Arza lrimite la Poartă, nici cum nu aă îndrăznit) ; —arz- 
mahzăr (Ar. 1], 31; CL11, 308), arzmagzar, arzumugzar (Mag. ist. II, 134; 
IV, 26), argimagzariu (Cr. II, 353. 390, 415), suplică colectivă ; — arzuhdl 
(Cr. 124, 164). arzihal (UI, 117), arzahal (|, 309), arzaval, arzoval, harzoval 
(III, 209; Hron. 11, 181, 192, 199), răvaş de jalbă, petiliune, suplică;— ar. 'arz, 
presentation, exposition, expos6, oflrande; 'arz-i mahzar, petition signee par 
ioutes les personnes prâsenles: 'arzuhal. 'arz-i hal, exposition, rapport, m6- 
moire, requste, pstition, snpplique. Z. 626 b, e. Mikl. [, 14. 

61. *Asaul, cămăras, intendent la Cazaci (Cr. II, 135: Şi luând şi pe ceilalți 
Cazaci cu asaulul lor; 1, 321: an șezut 'Timuş aicea in lași cu asauliy sei); — 
4. or. jasaul, qui arrange, chambellan ou intendant au service des khans de 
Turkestan. Z. 951 a. IE NR 

62. *Aschâr, ascherliu, soldat (Cr, III. 282; Beld. ib. 373: Frică, c'auzea 
mulţimea ce vinea de uscherlii; Hron. II, 187, 192);—ar. "asker, armee, iroupe; 
soldat, militaire; "usl:erlii, appartenaat ă Varmee,soldat. 7. 629 ce. Mikl, I, 14, 

63. Asmaciiie, asmafaichă, hafn:aţichii (asmaziukiti), Anthriscus cerefolium 

.
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(Br.); — t. asma; suspension, treille, vigne; asmagyl: 7: 59 b. Roesler, 30. 
Mik. |, 14, 

64. Astăr, căpluşală de pinză ; — astdrese, a căpluşi cu asta; — p. ăstâr, 
doublure, toile grossicre qui seri de doublure 7. 36 c. MikI ÎI, 14. 

65. At, hat, cal, armăsar (Cr. II, 212 : Și vrănd domnul să se sărute cu 
Agasi de pe cai, s'aă tulburat ații lor; ib. 220: Și Casim-Aga aşişderea tră- 
gând şi un at ical de şea) Domnului peşeheş; Bur. 161: şepte puişori de haţi;. 
Ar. II, 45 : Turcii impuşeară fatoalca sărdarului Iordache; Laur, (il. 286 : at, 
cal frumos, superb); — Af-măidân, piaţa cailor (Gorj. D.; 5: încurăloarea 
cailor, unde se învaţă caii); — î. âf, cheval, cheval entier; at meidany vulg. 
atmeidun, cirque, hippodrome. Z. 6 b; — bulg. at, hat, eal bun, nearab; 
serb. at, hat, armăsar. Mikl. I, 15. 

66. Atîrdisese, artorisesc, arturisese, a ardica preţul, a da mai mult (la 
mezat), — t. or. artyrmak, faire croitre, augmenter, encherir ; ax4yh, plus. Z. 
25 e; — bulg. atardisam, gr. ăpenplbo, augeo Mikl. 1 14. . 

2567. Atlăz, acliz, stofă de mătase (netedă): — ar, atlas, ras, uni, dont la 
surface ne prâsenle ni asperit6 ni dessin, satin. 7. 61b, Mikl. |, 15, 

63 Avaict, haraiet, dare, taxă ; — ar, 'aucăid, revenus, rentes pl. din 'âid, 
rente. Z. 640 b 621 a. 

69. *Aygiu, vânător (Cr. II, 34 : Pline erai odăile Seimenilor și ale Azgie-: 
lor, nişte slujitori de ai lui Dumitraşco-Vodă, ce le pusese el acest nume), — 
t. aacây, chasseur, pâcheur (aa, chasse, peche, gibier). 7. 114 b, 110 a.MikI. 
1, 15. 

„70. Avlie, curte (in Transilvania); — t. hazoly vulg. atly, cour din gr. adj 
Z. 397a. Mik. |, 15, 

71. *Azlu, destituire (Ur. III, 168, 175); — mazil manzi (Mag. Ist. IV, 50, 
164), destituit, fără funcţie, boierinaş, mic proprietar ; — mazilesc, a desti- 
tui ;—mazilie, starea. celui mazilit ;—ar, “al, destitution, renvoi, retraite, re- 
nonciation ; mazul partie. pas. destitu6 d'un emploi, mis ă la retraite. 7. 628 
b, 863 a. Cih. 544. MikI. 1, 16;.11, 22. 

B. 

4 „72. Babăea, dubică, babâcu (în Moldova), tată; — Vabalic, om înaintăt în 
vărstă, bătrin, nevoeaş; — t. baba, pere, grand-pere, vieillard; dabalyq, pa- 
ternit6, pere adoptif, beau-pere; homme ag6 7. 156 c, 157 a. Mikl. 1, 16.'— 
Forma babacă este o formaţiune diminutivală propriă rominească (t. babek) 
ca şi neneacă ; cf. bulg. serb. babajko. — Cf. baceră (poate pentru bubcea;: 
ta dimioutiv turcesc), in sens de bătrin, mai cu seamă de băirin relrograd 
(AL. T. IV, 1764), care, in acest cas, ar avea o origină identică cu sinonimul 
«tombatera» din gr. ră zartga. | 

73. Băcân, bacdl (în Mold.) ; — băcăilie (A. P-p. 11: descare.băcălit — 
și 'ncare dimerlii), băcănie, articol de băcănie, locul unde se vinde; — bacalim, 
aromă, mirodenii (Conv. lit. XVIII, 11); — ar. bal:kăl, marchand de i6gumes 
et d'autres commestibles, frutier. 7. 403 b. Mikl. |, 18. - 

2 4, 74. Băcân, lemn de rosit. ouă; — ar, bal;liam, bois du Bresil, bois de cam- 
pâche. Z. 203 c. MikI. |, 19. . 

75. *Baceevăn, grădinar (Cr. 111, 273 : Că borerul de divan a s'agiungă bac- 
cevau); — p. bâgtenan, bâgiclân, jardinier (bagău dimin. din bag, jarâin) 
Z. 167 a, b; — bulg. bahtevan. serb. baszovan. Mik. |, 17,
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d 76. Baelavă, plăcintă întoiată 'cu zahar și nuci; — t. balilauwa, espăce de patisserie ou de gateau coupâ en rhomboides. 7. 203 e. Mikl. I, 19, to 77. Bacşiş, dar mie în bani; — p. bag5y3, don, cadeau, pour boire: Z. 
167 ce. MIK. 1, 17. 

41| 78. Bagă, țeastă de bruască țestoasă; — t. baga, nom gân6rique des ani- maux batraciens ; tortue, caille de torlue. 7. 203 a. 
ZA 2179. Bagdadie, tavan (in Mola.); — ar. bagdâdi, de Bagdad; stuc ou plâtre ă la manicre de Bugdad. 7. 202 b; — it. Baldacco, Bagdad, de unde şi it. bal- dacchino, fr. baldaguin; după numele orașului, unde se fabricaii preţioasele stofe de uraniscuri Cih. 245. ! 

„80. Bageâcă, băgede (în Mold.), ferestrue pe coperişul casei; — p. bâga, ouverture par laquelle entre air ou 'la lumitre, soupirail, cheminee, toit. 
Z. 158 b MIKI.1, 17. — Iu privinţa silabei finale că ct. habacă. | 81. Bahadîrcă, (în Mold.) băborniţă ce face pe virtuoasa, bătrină prefă- 
cută (Codr. D. s. v. bâgueule); — p. t. bahadyr, valeureux, courageux, vaillant, 
athlete, guerrier, din p. beha, prix, valeur. 7. 229 a; — rus. bogatyri, rut. pol. bohatyr, eroă, ung. bâtor (de unde Bâtory) și bdtor, deși, de unde rom. 
bătăr, (in Trans.) barem. Mikl. 1, 18. — Cuvintul rominese a căpătal un sens 
diametral opus celui primitiv de ceroină». 

JI 2% 82. Bâleră, măruntale, întrebuințat la plural numai în locuţiunea : băterile 
înimei (Isp. B.. 54: mi se rupe băterile înimei de milă); — t. dagyr, foie, 

. coeur. 7. 167 b. 
83. Bairâc, steag (Al. T. 39 : Şi ei am purtat batracul: Zil. 133); — bat+- 

ractăr, stegar (Ar, II, &1 : 'Tureii împuşcară pe bairacta Mihale, ce ţinea 
bairacul; ib. 36 ; Hron. II, 200: Varaictariy (!) Pasvandului) ; — Yuruic-batrăc, 
steag de paradă (Cr. III. 316; Fil. 346: uruc-batram (0)); — Turăc-batractăr, care purta iuruc-bairacul (Cr. III, 323); — p. bâirâl:, drapeau, 6tendard; bairâkdâr, porte-enseigne ; t. Jiiriil:, qui marche, qui court Z. 233 b, 971b; 
— bulg. bajrak, bajraktar ; serb. barjak, barjaktar. Mikl [. 18. 
(84. *Bairâm, serbătoare turcească (Cr. MI, 145 : N'au putut Ghica Vodă 
să stringă haraciul, ca să'l trimiţă după obiceiă la bairam; ib. Il, 370: era 
baraiamu! 'Turcilor; Cant. D.M. 111 (226) : Moldova dâ la bueramul sai paş- 
tele turcești ca'un peşcheş împăratului 18,750 de lei şi două blane). Haraciul, 
de care vorbesc cronicarul și Cantemir, şi care la început n'a fost de cât un 
simplu peşcheş, oferit pentru întăia oară de Vasile Lupu (Cr. II, 185), mai 
poartă următoarele nume : dairamlic (baraimlie, barieamlic) : Cr. II, 46, 122, 
185, 283; C' 11, 308; poclonul bairiamului: Ca, II, 311; poclonul bairamlicului : 
Cr. II, 194: bairam-peşcheş: Cant. D. M. 227; R.1, 1.53; —p. bajrâm, fete, 

„„ jour de fâte. Z. 233 b; —'bulg. bajram, serb. barjam. Mikl. 1, 18. 
4 > 85. Bălăbin6s, mare, tare deşchis (Jip 134: ochi bălăhănoşt, gogonaţi și 

roşiţi de neodină); cf. bolovănesc, a holba, a căsca ochii (Cost. 120), probabil 
de aceeași origină ; — t. balabân, grand, gros, fort. Z. 206 b. Mikl. I, 19. 

21€ 86. Balamă —t. baglamal;, lier, nouer, fermer; baglama (bag. lien, noeud, 
bande) Z. 167 a, c. Mikl. [, 19. Din bag deduce Lih. 546 şi baieră, bater, 
legătură. panglică, dar existenţa cuvîntului și în dialectul istro-romîn (Mik. 
R. U. 1. 19) se opune unâi alari etimologii. 

87. *Balim€z, bahemdz, tun mare pentru spargerea zidurilor (Cr. |, 282: 
Puşci tot de cele. mari ce se zie baltemezuri ; ib. II, 149: Eniceril a lăsat tu- 
nurile și ai adus şi mai mari baliemezuri; ib. 208, 263; Băle. 614); — bal- 
jemez top, canon de gros calibre, lilteralem. canon qui ne mange pas du miel 
(mais ai devore les hommes) Bianchi I, 316; Mikl. 1. 20. 

88. Bâloş, miere (Pol. 41); — bălbaş, un fel de băutură sai mîncare cu
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miere; — balgiu, vinzător de miere şi de balbaş (Cr: 1], 418 : pre neguţitori şi pre balgii); — balgibdşa, trimisul Hanului peniru luarea dăjdiei de miere (Cr. III. 26 : au prins atunce și pe Dalgibaşa Hanului; ib, 90 : alții ai incun- giurat gazda Valgibaşii ; ib. II, 100 : se făcuse aice in Iaşi mare gălceavă între Turci şi între nişte 'iătari balgibaş)) : —abalgi-başlic (Cr. 11, 124), balci-başlic (îb. 1. 251, 483: Irimia. Vodă ati legat atunci şi mierea, ce se dă în toți anii Valci-başlic; Bale, Valizi-paşalili (!) ), balci-beşlic (III, 458), dare in miere ce Domnii Moldovei se indatoraă a trimile in toţi anii Sultanului şi Hanului; — t. bal, miel; Valgy, vendeur de miel et de hydromel 7. 169 e, 170 c. Cr. curdic basti;, darul mirelui către mireasa Miki. 1, 22, | ] 89. Daltig, toporaş cu coadă lungă, un fel de suliță (Al. P. p.5: cu bal- tagul Voiă lovi —- en pămînt Toti inveli) ; — Valtagiu, înarmat cu baltag; —t. balta, baltal:, hache, hallebarde ; Valtagy, pionnier, Sapeur ; autrelois valet dans le palais imperial. 7. 170 p. MikI. 1, 20. l] p, 90. Bâme, bâmbe, bimii, Hibiscus esculentus; — t. Vamia, id. Cih. 346. MIikI. 1, 20. 

449 902. Bân, odinioară guvernatorul Craiovei; monedă (cu efigia Banului), monedă in genere ; — p. bân, gardien, maitre ; î. bau, seigneur, gouverneur (primitiv identic cu cel precedent), după Zenker 1725; "Turcii ar fi priimit vorba de Ja Slavi sai Linguri: după Miklosich I, 20 Slavii ar fi primit vorba persiană prin intermediul turcesc. 
91. *Barâtă, căciulă roşiă de lână (Cr. II[, 219,- 158: cu vârate negre de păslă ; 322 : Roșii. se purtat in haine roșii și în bărăță arnăuţeşti) ; — ba- vata, bonnet long de drap rouge (que portaient les bostanaşis) din it. beretta 7. 160 a. Diez 1, 62. 

a 915. Barbiin, un peşte (Fil. 159); — Varbunja, barbeau (poiseon) din it barbio Z. 160; — bulg. barbun Mikl. I, 20. 
92. Băre, baltă ; — ar, birlet, 6tang, reservoir d'enu. 7, 190 ce. Cin. 546. d 93. Bărdăc, bărdăcă, uleea cu ioartă; — Dardaci, aq. prune, o varietate de prune (Br. Pr. 67); — t. bardal;, pot de terre, cruche, flacon, coupe. 7, 188 a; — serb. bardaklija, varietate de prune. Mikl. 1, 20. 4) 983. Barâm, bârim — p. bari, par une fois, au moins (Wâr, une lois) Z. 1623, — bulg. serb. barem, barim Mik. 1, 21. . 2 94. Bar6s, ciocan greii de fierar ;. — acarjos, gros marteau din gr. făpos, greutate 7. 927 a. Cih. 546. Mikl. II, 82. 
95. *DBarnt, iarbă de puşcă (Hron. II, 182 : aă sfărămat zidurile cetăţii cu . barut; ib. 171. 178); — Varutână, ierbărie (Hron. II, 178 : aa nimerit basau-. tana adică prăfăriea ; ib. 173 : cu toate tanurile și Varutanele) ; — 1. baryt, barut, poudre ă canon; bar ul--pâne, magasin ă poudre, moulin îi poudre. 7, „161 e; — bulg. serb. barut, serb. barutana. Mikl. 1, 20. 52 96. Basmă, lit. tipar, stofă tipărită saă zugrăvită ; ct. stamvă, tipar şi stofă; — Vasmangiu, fabricant sai vinzătot de basmale ; — ef. Vosmuile, expresiune familiară pentru: comedii, năsdrăvănii, fapte mucalite dar vătămătoare (Cost. D. 122); —t, basma, impression, empreinte ; basmagy, imprimeur, imprimeur sur indienne. 7. 166 b. Miki, I, 21. “ Pa 5// 97. Băş, intăiul (in bine saă in rău) ; de intăia calitate (Bur 134: Bag mar- ghiol de tirg; ib. 70: Cu guler de fir-de fir chear Daş fir; Al. P. p. 195: Baş agaoa se îmbăta); — bd, agio; — Vaşibuziic, (lit. al cărui cap.e sucil), vo-. luntar ture; vagabond, om de nimic; — L. baz, !Gte ; qui est ă la tele. chef, principal, premier; Vas, alăc-basi, agio ; Das-i-bozul:, milice irregulicre Z. 165 €.. 218 b. MikI. 1, 21. Cf. cele zise 5. v. Deşi,



14 ELEMENTELE TURCEŞTI ÎN LIMBA ROMÂNĂ "659 

4] 98. Başcă, băşcă, adv. deosebi, la o parte ; — băşcăluese, a separa ; — t. 
baska, s&parement, ă part. Z. 164 e. MikL.I, 22. | 
| 29 Batăc, loc smrircos; — t. batak, marais, bourbier. 7. 175 c. MikI. 
„92, | 
100 Batâl, berbece întors (Jip. 48); — Vatalamâ, înscris, înscris de anu- 

lare a unti act; — bătălăi, moleşit, efeminat ; — batalisesc, părăsesc, las in 
neîngrijire: un sens privativ e comun tuturor acestor cnvinte: — ar. battăl, 
oisif, aboli, vieilli, affaibli, ruin€. Z. 200 e; —- bulg. batal&sam ; alb. batal, 

_necultivat Mikl. [, 22. Cih. 547. 
57 101. Bazâr, tirg, piaţă (Fil. 88); — bazarghiânbaşa, marele neguțător 

care cumpăra stofele necesare pentru curtea împărătească (Cr. III, 209; ib: 
143 : bazaqeambaşa); — bazarghideân, pazarghideân, tirguitor (Cr. II, 363; 
Gorj. Hal. I, 71 : cum o astfel de cocoană să fie pazarghideană ; Fil. 66 : Nu . 
voii ca pazarghidranul mei să poarte ceacsiri şi işlic ; Ar. II, 215; Pol. D. 
40); — bazarlic, pazarlic, tirguială, negustorie (Al. T. 1937 : Nu'l agiunge 
capul să facă asemene pazarlicuri; Pol. D). 40); — p băzâr, marche, lieu de 
march€; bazyrgjan, marchand, n6gociant, chaland ; bazara-giden, acheteur, 
pourvoyeur ; bazariyk, commerce. 7. 162 b, ce. Mikl. 1, 22, 23. 

102. Bazeă, materie de aţă şi bumbac, un fel de tulpan (R. II, 1. 339: Un 
capot de bazea cu vapeluri; Ponbr. 68; Cost. 102), —bâzen, basin din fr. ba- 
sin. Z. 163 a. 

4 ?: 103. Bechâr, neinsura!, flăcăi; cal de poştă stricat (Cost. 107);—ar. Vel:jar, 
celibataire ; belir, vierge Z. 204 ce. Mikl. 1, 24. 

3 104. Beciii, Viena; pivniţă, locuinţă sub întâiul cat al unei case (Cr. II, 23: 
Turcii ai ocolit cetatea Becul, căreia îi zic Viena); — becidn, vienez; — 
t. beg, Vienne Z. 177 a; — ung. b6cs, serb. bec, becanin; de origină obscură, 
Cf. cumanie bre el, urbs munita, castellum Mikl. Î, 23. Cih. 546. 

105. Becriu, destrinat: — Vecrilie, viaţă desfrinată, orgie; —p. î, bebri, i- 
vrogne; bekrilil:, ivrognerie 7. 20% c. Mikl. |, 25. 

106. Dâg, bec, la jocul de nuci se cheamă aşa nuca aleasă ca cea mai grea 
(Laur. Gl. 65);—t. pek, dur, fort, solide Z 204 a. - . 

107. Deghir, li!. cal de sareini, cal ce umblă în buestru; — p. Vârgir vulg, 
begir, cheval, rosse, cheval hongre (p. bâr, charge, fardeau) Z. 161 b. Cih. 548. 

108. Bâiii, principe, domun;—Veză, arşicul cu partea scobită ridicat în sus 
(Conv. lit. XVII. 472 urm.);—Veglerbeiu, beulerbeiii, guvernator general (Cr. |, 
411, 453; Mag. Isi, IV, 9t);—veilie, palatul betului, strada în care s'află; clacă 
în tplosul Domnului sai al guvernului; — bellicciu, neguţător;, — beizaded beiz- 
dedeu, fiu de domn (Mar. P. p. 19: Feciorul lui bezedea ; ib. 30 : la curţile 
Vezedesti;—t. beg(bej), prince, seigneur, monsieur, fils de pacha, chef d'un 
district; litre de capitaines de vaisseau, des ambussadeurs europâens, des 
princas de Moldavie, de Valachie et de Tile de Samos; begler:begi (bejlerbeji), 
gouverneur gânâral; begll: (bejlik), dignite de bey, principaut6, guvernement, 
tresor public; begzăde (bejrâde), fils de bey, cavalier, gentilhomme 4. 204 a, 
e; 205 a, b. Cih. 548. Mikl. 1, 24. 

109. Belea, belă (mold.), năpaste, incurcătură, nenorocire: — be'uliu, care 
pricinuieşte sai aduce nenorocire (Cl. b. 1875 p. 45: dar paserile sint belaliy 
nevoe mare); — ar. beld malheur, calamit6,; misăre, pene, afllielion; belaly, 
qui cause ou souffre le malheur Z 206 a, c. Mik. 1, 25. 

110 Belezie, capac dz piele pe locul pistoalelor (B. I, 2. 398: 0 puşcă ar- 
năuţească cn belezicurile de arzint; Ar. II, 81);—t. bylazyl;, belezyl, bracelet 
Z. 206 b. Mik 1, 27. ” 
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111. Belteă, pelted, şerbet de dulceaţă, must de poame;—t. pelte, gelâe dea fruiis. Z. 207 a. 
112. Beughiii (mold.), mursă (AL. T. 398: glodu"i lipește benghăură pe nas);—benic, atlas pestriţ saă punctat (Hasd. Cuv. 1, 199: 'Trei avere de benie roşii şi cu tinte de aur;;—t. benk, tache (dim. din ben, îd.), mouches de di- - verses couleurs; ouvrage pointille, satin pointill. Z. 212 b. MikI. 1, 25. 113. Bâut, smire, nămol; —p. bend. lien, noeud, digue Z. 211 b. Mikl. 1, 25, 114%. Berât, uric, diplomă (Cr. ], 251; IL. 74: sau cetit Veratul cel împă- rătesc; III, 136, 248; Mag. Ist. II, 14: barat; Ar. Il, 215);—Verât, privilege, brevet, diplome, exequatur d'un consul, 7. 184c. Mikl. 1, 26 - 115. Berhânt, birbânt, om desfrinat, craidon (A. P. p. 398: Este un şarpe cam berbant; Bela. III, 347: Un Virbaut de cei de frunte şi de ţări vintură- tor);—berbantiic, berbănţie (AI. D. V. 71: Un dar de Verbănţie); — p. berbăâd, delruit, ruin6, perdu 7. 186 a. Cih. 548. 
116. Berbelie, (mold.) peşchir de bărbierit (AL. 431: VerbelicuvY pentru ras; Conv. lit, IX, 277); — p. berber, bărbier, Z. 186 a; — bulz. berberlik Mikl. ], 26. 
117. Berechât, belşug, fericire; —berechetliu, îmbelșugat;—ar. bereet, b6- n6diction de Dieu, prosperit6, bonheur, abondance, fertilit6; Vevekețli, abon- dant, fertile. qui fait profiter 7. 190 e. 191 a. MiKL. 1, 26. 118. Berlânt, briliant (Pan. Şez. II, 5i: Am pierdut un diamant ma! (ru- mos de cât berlant; Pan. P. V, 168: Și împodobit nnmai cu berlante); — byr- lanty, id. din fe. brillant (diamant) 7. 191 b. 

- 119, Berlie, as (la cărţile de joc); speteaza mijlocie (la zmeh) ;—t. dirlil:, unit (bir, un) Z. 191 c, | 
120. Beşactei, Vişacted, Veșactă (mold), destahted (R. II, 1. 334), cutie sau lădiţă frumos lucrată; —p, piStayta vulg. bestayla, table â 6crire, secrâlaire (p. pi3 vulg. pe, avant, devant; tazte, planche, table) Z. 235 c. MikI. II, 41. 121. Bâşehie, (mold.) ferestrăi mare;—bischigiu tăetor, cosaş (R.I, 1.47);— t. b Ely, scie, couteau; bickuysi, coupeur. moissoneur, scieur 7. 177 b. Mikl. |, 27. 122. Bestei, cântec (Gorj. Hal. IV, 24; începuse a cânta o bestra); — p. beste, chanson, morceau de musique, chant, mâlodie 7. 197 ). 123, Beşlie, monedă turcească de 5 lei; — 1. be, cinq 7. (98; — bulg. beslik, Miki. 1, 26 
124. Beşii, — In privința acestui cuvint. important nu s'a dat încă vr'o etimologie salisfăcăloare. Roesler (p. 31) se abline de la ori-ce elimologie, iar Cihac (p. 544) şi Miklosich (|. 24) îl deduc din 1. Vel:&y, gurdien, sentinelle 7, 204 c.— Mai întâi, ce erau Veşti ? După d. Cogălniceanu (Histoire de la Dacie, p. 42) ei erai nişte «cavaliers elite»; după Băle. 594: < Deşlii erau două sute călăreți fruntaşt;» iar după Cant. D.M. 89 (178): «Aceşti Beşlii sint 'Tătari sau Turci, pre cari îi ține Domnia peniru impiedicarea răpirilor de către oștile turceşti, şi pentru pedepsirea 'Turcilor, vând fue vr'o necuviință.:..». Conside- rațiunea deci, că beşhă formaă un corp de soldaţi aleşi, ne induce u deriva vorba din t. Vaz, tie, chef, premier, principal 7. 163 e. cu sufixul turcese l, adică /a5%, cu sensul de «fruntaş, de căpetenie». Cf. t. besli. garde du corps & cheval du grand vizir Ham. XVII, 221 ; Cant. Ist. ot: 497: Leşlii, cavalerie ușoară la Turci; Băle. 646 ; vesli; ci, serb. Deslija, un fel de soldat ture Mik! 1, 24; — beşli-dgasi (Cant. 178: Beșliagasi are supt ascultarea sa dor căpitani de ai beşliilor ; Melchis. 47), contras mai lirzii în Veşleagă (Zi. 297 : Care mai înainte vreme ai stălut și beşleugă pe la județe; Ce. III, 217, 413), care, de la însemnarea de «căpitan de beșlii> sau «ofiţer de poliţie», tre- cu la aceea de <babalic» Care accepiune e şi astăzi singura populară. O altă



16 ELEMENTELE “TURCEŞTI ÎN LIMBA ROMÂNĂ 661 schimbare de sens a suferit şi vorba beşti, care, în baladele dobrogene, do- 
bîndi însemnarea, de <jăfuitor, prădători (Bur. 128: Haramgiule, tu Veştiule), cum și ajunseseră beșiii în timpul din urmă ; — beșlegărit. dregătoria beșle- gilor (Beld. III, 413). 

125. Betermei, bitirmed, învoire, tocmire cu bani (Beld. III, 404; Apoi 
îi vedeai îndată a cădea la betermea; C2, 898 : aceasta bitirmea de salahori 
şi cară); — bitirdisesc, a îngădui, a se învoi (Bel. II. 395 ; găsese să bitirdz= 
sească parale de or număra); —1. bifirmel, finir, terminer, achever 7. 176 c; — mrom batisi, sfărşi; serb, bitisati Mik]. I, 29. 126. Bezestân, clădire (Pol. D. 43);—ar. hazăzistân vulg, bezzistân, lieu | 
oii l'on vend des toiles (beze, toile), marche 7. 195 b. Miki. |, 26. 127. B6zmiîn, Vezmen, la început darea sai venitul locului, ce plăteaă la 
domnie cărcimele aşezate pe moşiile domnești, boiereşti sat mănăstirești (Cr. II, 51 : Aşişderea şi camâna şi Vezminul cu cepărie, ce aă fost dând cărşmele din toată țara); mai lirziă însemnâ birul de ceară şi de săpun, ce se strîngea de către Cămărașul de lumini pentru luminatul Curţii (Cant. D. M. 86; tributum cerae et sebi quod bezmen Yocatur; în trad. rom, p. 172 află din eroare hai- men în loc de bezmen, el, Melchis. 55, 57 şi apendice 104). Astăzi are vorba (în Moldova) înțelesul de <arendă pe mai mulţi ani» (Stam. D. 264: besmin= embatic). Cf. Cost. 379; embatic, plată anuală peniru locul casei către pro- 

prietari; embaticul se dă în bani, și pentru că proprietarii unor asemenea 19- 
curi sînt mai adesea mănăstirile, el se qâ şi în luminări sai atâtea ocale de ceară ori undelemn; — bezmănâr, care Siringea bezmenul; care ia în arendă, — Vorba se trage din t. or. batman, sorte de mesure, de poids 7. 157 C, prin intermediarea formelor slavice : rus, Vezmenă, căntar, Sreulate de doi funți ȘI jumătate: rut, Vezimin, cântar; pol. bezmian, lit. bezmenas MikI, 1, 92. 128. Bidineă, badand (mold.);—t, badana, chaux pour blanchir, badigeon 7. 159 e. MikI. 16. 

| 129. Bidiviu, cal pilic arăpese, cal frumos și sprinten la fugă (Alex. 69 : Și o sută de zidiliz arăpeşii; Bur. 151: pentr'un puiă de bididiu; Isp. B. 152 ; fiind că el nu se pulea veseli de cât cu bidibiul seu);—ar. Vederi scil, at, cheval de race (arabe) 7. 182 p. Mik. 1, 23. 130. Bieiz, viedz, ordin imperial (Cr. III, 257 : ȘI trimitea şi Vicazură cu pecetea măriei sale; ib. 260);—ar. Vejăz, blane, carte blanche, copie au net; Redhouse : an imperial command given propriă motu, and not on any pelition or ministerial report Z. 234 a, b. MIK, 1, 24. 131. Bimbaşă, Vinbaşa, lit. căpetenie peste o mie, şef de batalion (R. 1, 2. 388 : Caminariul Sava, Vimbașa al curții domneşti, Beld. III, 404; Hron. II, 190);—t. biii, mille; Viii-Va3yy vuig. Dimbasy, colonel, commandant de la floite 7. 237 c. Mik. 1.28. 
- 132. Bină, clădire;—ar. Vind, construction, âdifice 7, 210 a. Mikl. 1, 98, 133. Bind, steag; — ar. bend, Glendard, drapeau, corps d'arme de dix. mille hommes 7. 211 p. Cih. 549. Cf. Vent, cu care elimologicește e identic. 134. Binigiu, geambaș care încalecă cai neinvațaţi şi cu nărav (Cost. 114); t. dinigy, chevalier; Dinmel;, monter, allsr ă cheval Z. 212 c;—bulg. bined- Zija, bun călăreț Mikl, [ 28, 

, 135, Biniş, beniş, o haină de asupra cu sai lără mănică ; — Vinişteu, nobil ' (Fil. 346 : Doamna“ cu boțerij cei mai și cu binişdii sei) ;—t, binis, promenade â cheval, espece de manleau. 7 240 a. Mik! 1. 28. 136. Bl6andă, uliu, gale de noaple cu penele cenușii (Cost. 117);—ef, ţ.or,. bilen, faucon, €pervier; cf, p. biilend, belend, haut, 6leve, sublime Z. 2092, deci: pasere ce sboară la o mare inălțime. ”
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137. Boiz, bogdz, strimtoare (Cant. Div. 58 : podul cel ce peste mare fă- cuse la bogazul de la Chersonesos; Cr. |, 21 : boazul de mare între Țarigrad şi între Scutari ; ib. 389, 451 ;: Mag. Ist. V, 115: Dohazur?); —t. bogaz, gorge, gosier ; embouchure; doiroit, defil6, canal! 7. 221 ce. Mikl. I, 29. | 138. Bodîrliiti, pasere numită în Moldova şi cufundaciii ; — cf. . batdyr- mal, faire descendre, faire plonger, submerger; bafmal;. (nor. bata») descen- dre, plonger, couler ă fond 7. 158a; deci pasere, care se dă de-a fund, care se culundă în apă (ef. (e. plongeon, germ. Taucher); totașa pe turcește, din acelaș radical, kara-butal, lil. mlaștină neagră 7. 175 c. Vorba bodirliă mai are și sensul de inchisoare, adică loc înfundat (Jip. 95 : Nu le pare ră (hoţilor) că inerg la bodirliii). 
139. Bosiice, Vohdciă, un fel de plăcintă mai ales cu brinză (Pol. 49; Glos. - 80; Al. T. 340); — bogata, pogata, espâce de gâteau cuit sous les cenâres din it. focaecia Z,. 221c, | 140. Bogasiu, eanavaţă sau pînză de bumbac . Fil. 13 : o fermena de pam- briu ca paiul grăului căplușită cu bogasiu ro$);—bogusicr, neguţător de boga- siuri ; — bogasierie ; — t, bugasy, bocassin, canevas, toile de coton 7.221 c. Forma ardelenească boguzie (Cih. 550) vine din ung. Voyazia de aceeaş origină Mikl. ], 32. 
141. Dogceă, bocced; (botcea), șal, bucată de materie de înfășurat; pa- chet de tutun; — boceegiu, bogecugiu, negustor ce poartă marfa în boc- cea; — bocecalic, darul în priminelă oferit mirelui de mireasa într'o boecea;— t. Doga, châle carr€, drap ou morceau d'âtolfe pour envelopper q. ch., enve- . loppe, paquel; bogtay, porte-balle. 7. 222 a ; —bulg. Dohcalah;, dar în haine serb boy6alul, dar în cămăși, pantaloni, ciorapi Mikl. |, 29. 1442. Bogdiân, Moldovean (Al. P. p. 134: Undeii aprigul Boydan2; Cr. 1, 26: Turcii Bogdan) ne zic de pre numele Domnului, carele ai închinat țara; Cant. D. M. 2); — Boydan-sarâiii, palatul vepresentantului Moldovei în Constan- tinopole (Cr. 11, 35; III, 452); — t. bugdan, lara bogdan, Moldavie ; dugdanla, moldave 7. 202 b. Mik, I, 29. » 
143. Bohordâr, cădelniță (Rev. rom. II, 379 : Un bohovdar de argint), — ar. buiir, encens, parfum; buyirdân, parfumoir, encensoir 7. 179 e. 144. Boii, bordlă, zugrăveală, văpsea de orice culoare ;— Boiangiu, boYen- giu, care văpseşte pinzeturi;—boiangerie, meştesugul sai localul boiangiului;— bolesc, a văpsi o materie; —- baamd, botamă (R. II, 1. 340), materie de bum- bac de îmbrobodit ; — t, boja, conleur: bojagy, teinturier ; bojamal;, teindre, peindre, colorer; bojuma, aclion deteindre, leint Z. 227 c, 228 a. Mik]. I, 29, 30. Ham. 221 : Dojama, mouchoir en soie de forme caree. 145. BOiii, statură, talie; —t. boj, hauteur, longueur, stature, taille 7. 227 b. Miki, 1, 29. 

„146. Bolb6l, adv. cu în estulure, cu imbelșugare - (Ponbriant, Polizu); — bulic, adv. toarle mult, belșus; grămadă (AL. P. p. 31: Șin casă buluc intra; Al. T. 1135: Iatăii toți balc!) ; — bulucesc, a se aduna, a se stringe la un loc, a se expedia (Cr. [, 226; III, 41, 91); — t. bol, ample, vaste, large, “grand, abondant, copieux; Vol bol, abondamment, amplement: bol? largeur, 
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ampleur; abondance 7. 2245. —Tot din bol deduce Mikl, I, 30 şi peal nostru belşug; dar aci l e neorganic şi iipsește în formele arhaice ale cuvintului : Biu- şUg (Cr. I, 10 : tirguri vestite pentru (ed!. Letop. |, 8 : pline) de toate Dicşu gurile), bivsag (Huon. II. 167 : era linişte și Dizşag), biusdg (Cih. II, 481) şi bişig (Cr. Ii, 380; III, 7. 35, 55); în formele moderne ala cuvîntului (Dilşag, belşug) avem dar un ] epentetic. Etimologia maghiară propusă de d. Hasdeu (Cuv. 1, 270) și admisă de d. Cihac (UI, 481) e- deci singura corectă. 'Tot de la 

 



18 FLEMENTELE TURCEŞTI ÎN LAMBA ROMÂNĂ. 663 radicala maghiară d sai Div, abundant se trage şi vorba Viu, abundant (Laur, GI. 70), şi bios, cu acelaș sens (Cr. 1, 123: loe mai bun şi mai Vios căutân- du'şi). 

| 147. Bond6e, scurt şi gros; mic şi îndesat (lit. de mărimea unei alune); — ar. bundul;, noiseite; balle de fusil, fusil; bundula, glonţuri ca niște pietricele Z. 211c. Cin. 550. | 
| 148. Borangie, Durunghic, mătase toarsă de țărance; — ţ. burunsul, bit riinsiil, toile anglaise, gaze, crâpe 7, 1995, Mikl. I, 33. 149. Bostâu, (mold.) dovleac, pepene;—bostână, Vostănărie, grădină de pe- peni;— bostangiu, soldat din garda imperială (Ce. III, 156, 211); astăzi (în Moldova) «grădinar de verdețuri»; —lostangi-bdșa, căpetenia bostangiilor (Mag. „Ist. 1, 156); — p. Dbustân vulg. Vostân, jardin polager; Lostangy, jardinier; sol- dat de la garde imp&riale â pied; Vostangy Vasy, chef de la garde imperiale Z. 197 a, b. Mikl. 1, 30. 

| 150. B6ş, gol, deșert (zidul); - . boS, vide, creux en dedans Z, 2202. Mikl. 1, 30; 
| 151. * Bozafâr, cenuşiu, albăstruiă (Fil. 215; Șal Vozafer mai cu flori pîn colțuri); — k. boz, gris, grisâlre, bleuâtre, blane de glace (Duz, glace); cu su- fixul ear, aer, arătănd posesiunea sai aseminarea 7. 217 e, | 152. Bozân, buză, un fel de băutură din meiă saă mălai; —Vozagiu, vinzător de bozan (Beld. III, 343 ; Haidăii de pe la vite, Vozagii, plăcintari mulți) ; —t, buza, boza, boisson faite de millet; Vuzaty 7. 217 c. Mikl, I, 33, 534. 153. *Brăche, cioltarul calului (Cr. III, 324 : Fiind calul împodobit cu po- doabele cele mai alese, legat calul şi cu taflă naramzie peste Vrache);—ef. t, or, Capral;, housse de cheval, chabraque (cu căderea primei silabe neaccen- tuate ca și în cabaz, muşchi) d. 337c; —de aceeaș origină e rus, caprakă, ung. csâprâg, germ. Schabracke, (n, chabraque Mikl. |, 36. | 54. Br6, interj. care exprimă mirare saă aprobare 3 —b. bre, h6, holah! 2.1943 

| 155. Briceâg— t. Vical:, couteau; ViGruel, couper 7. 1770. Mikl. 1 27. CE, beschie. 
156. Bucliie, Voclaic, gunoiiă (în Trans.); fig. încurcătură, belea; — Vuclucdş, gălcevitor ; — bollul:, tumier, ordure 7, 2252. 'Transiţiunea metaforică e destul de clară fără a trebui să recurgem (Miki. |, 31) lat. Dălonel;. 157. Bucmeă, găitănaş (Cost.); —t, Vălmel:, courber, plier, tresser, nouer; Voliim, pli, noeud, 7. 2230. MikI. 1, 31. 

Ă 158. Budală, budulăc, prost, neghiob ((iorj. Hal. III, 164 : Cu aceasta, budala, mă rușinași foarte mult; Jip. 14: buduluca mea vorbire); — î. bu- dala, imbecile, idiot 7, 244, MikI. 1], 31. 159. Buga, boi, taur (Mar. P. p.1, 59: Rage Vuga între priloage);—bdaghe, bulniță (Cant. Div. 65: Palaturile lui sălaşele Voaghelor şi puhacelor le am: premenil);—boghidn, nume propriu ce Rominiidai unui boi (Cost. D. 119);— buha, de unde apui buhna (bufnă, bufniţă) prin influența verbului bulnesc, (bufnesc, buvnesc), paserea numită şi «boul de noapte» saii «joinârita» (Mar. Orn. 1, 208); — Duhdiii, (mold.) taur; «putinică, de al cărei fund se leagă o coardă, ale cărei vibrațiuni imită mugetul boilor la arat... ornat cu hărtii coiorate și flori, c'un clopoțel sau două în coarne, cu care se colindă la a. nul noi urând la fie-care casă <pluguşorul» (Teod. Inc. 59); în Moldova el se numeşte <hoi» și e astfel descris de q. Alexandri (P. p. 391): «sită de piele petrecută c'un fir gros de păr de cal. Tragerea firului pin pielea sitei produce un raget sură ca de boi depărtat> ; — Vuhari de baltă, paserea nu- mită şi «boit de baltă» (Mar. Orn. II, 337);—puhăce, strix bubo;—. Duga, tau-



664 L. ŞAINEANU, | 19 
reau, bufle; luhac, hibou 7. 221c, 227%; cl. p. bu, t. bugu. hibou 7. 2226; cf. gr. fo5s, boă; fhas, bufniţă; lat. Jos, boii; Vubo, bufniţă;—bulg. boga; rus. bugaj; rut. pol. buhaj; bgr. fooyăs Mikl. |, 31. 160. Bugeiâc, partea meridională a Basarabiei între Nistru şi Dunăre locu- ilă odinioară de “'Tătari; lit. unghii, «quod ipsa regio.... versus Pontum Euxi- num longe sese protendat, et in acutum angulum desinat> Cant. D. M. 19; — Dugeacliu, tatar din Bugeac (Mag. Isi. IV, 154, 156, 158); —t. Vugar;, an- gle, coin; la Bessarabie 7. 177%. Mik], I, 31. 

161. Buhiir, un fel de stotă (Pil. 345: Avea fermenă de Vuhur ca patul grăului), —t. bur, espece d'âtofte de soie couleur de pistache Ham. XVII, 222. 162. *Buturdiu, buurultiu, ordinul unui pașa, scrisoare vizirială (Beld. HI, 393 : Prin butordiu (hatman) se face ; R. I, 2. 404: îmi făcu un Vouydiu cu O tura foarte mare ; Cr.lIl, 391 : Dutorultiu; Ar. II, 168 : Vutuructiu; Cr. II, 142 : Duturultăii; Ci, 347 : biurdisma; Cr. II, 163 : buiurlii; ib. 411 : bu turultiu);, astăzi (în Moldova) baiurdiu însemnează <parafă»;—luturdesc, bu- durdisesc, a ordona, a confirma printr'un ordin (Cr. II. 279 : Sultanul Vaii buturdit la vezirul să le facă pe vole; Al. T. 1338: Administraţia *i un co- dru plin de hoți Vuiurdisiţi); — i. bujruldu, ubrev. Vujurdu (lit. îl a ât6 or- " donn6), ordre d'un gouverneur de province; Dujrul:, Dujurule, ordre, com- mandement, diplome royale ; Dujurmal:, aor. bujurdym, ordonner, comman- der; daigner, dire, faire. 7, 2282, 240 e; —bulg. bujurdisam, bujurultija; serb. bujruntija, buruntija, burjuntija; ngr. pzowpovpuri Mik. I, 82. | 163. Bulamăe, stălp gros, stălp de poartă (Cost. D 130); — ef. t. tatar bulaa, măciucă Mikl. ], 32. 
164. Bălgăr, bilgăre, bilgur, (primitiv : orice lucru măcinat), bucată de pămint sai de sare; griă pisat;—p. burgul vulg. Vadlgur, ble mond6, gruau Z. 190 a. MikI. 1, 33. 
165. *Buliic, ceată, regiment (Cr. |, 17; Beld. III, 379: Din deal un bulue S'arată de mulţi Turci alcătuit); — bulucbdşa, bulubdşa, căpitan peste 100 de seimeni, „şef de pluton; mai marele unej şelre de țigani; — başbuluc= bdşa, mai marele peste zece bulubaşi saă şelul gardei domnești (Cant. D. M. 88 (177); Fi]. 341: Vaşbulucbaşa al spătăriei; Băle. 644, 645); —1. Dăliil division, partie, troupe, detachement, regiment ; Văliil; Vas, colonel Z. 225c. Cih. 551, 552. 
166. *Buncătie, şea împodobită cu pietre prețioase imitate (Cr. |, 481 : şi mare pradă au făcut Mihaiă; luat'aă şi şepte Dunciucuri lătărești de le aă închinat lui Jicmond crai); —1. Dunul:, petit coquillage, boules de verrote- rie qui servent d'ornement 7, 2272. In privinţa sensului vorbei la Tătari v. Bu- dagofl, 1, 293b, 
167. Bumbâe — pambule, pamul:, coton din gr. Bâufivă 7. 1723: — serb. pamuk, bombak, bumbak Miki. II, 37. v. pembe. - 168. Burghiu, sfredel mic;—t, Durgu, tarire, foret, vilebrequin Z. 216a. 169. Durluiii, țeavă; — t, Dura, Dory, tuşau, tube 7. 216a. 170. Bursuc, Ursus meles;—buysiica, Bartia alpina; —bursdacă, mohor sai meiti-păsăresc, Setaria glauca (Br. Pr. 480); — bursuc (mă), a se umila de mănie; — !. porsul, borsul, blaireau 7. 215. Mik], II, 42, 171. *Bnsurmân, formă coruptă din musulman (Cr. 1, 304 : iară tu ești busurman, şi nu ȘUl nimică ce se lucrează ; 1, 408: Turcii "Și zic busur= mani, adică tăeaţi împregiur sat credincioși ; ib. 419 : şi a tuturor Dusurma- nilor obrezuiţilor) ; — musulmdn, mahomedan (Beld. III, 175: om blajin, vechiu musulnan), — p. măsălmân, appartenant â ceux, qui prolessent la „religion de Mahomet, mahomâtan (formă persană din ar. miislim, râsigne
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ă Dieu; qui: professe I'Islam) 7. 84:7c. 8483; — serh. musulimanini, busulman, 
busurmanin; rus. rut, busurman: Mikl. II, 30. In privința unui m primitiv 
inițial trecut în 9, ef. bumbaşir=—mumbaşir și provențalul Bafomrt Diez II, 
407; ruseşte vechiă bohmitii, î4. Mik. 11, 27, 

172. Bit, coapsă; — cf. butiie, trunchi de arbor, cătași, — t. but, bud, 
cuisse, jambe Z. 213€. Cin. 552. 
„173. Buzdugân, măciucă de fier; planta numită și Capu-Aricelui, Sparga- 
nium ramosum (Br.);—t. Vozdegan, massue 7. 2182, Mikl. I, 80. V. zopuz. 

c. 

174. Cabădăiii, voinic; hoţoman, tălhar (Ar. II, 42 : O sumă de inşi că- 
“ări... toți negri cabădar);— ef. ar. kabalat, turpitude, mauvaise aclion, crime, 
d6lit; fabahatly, criminel, coupable 7. 689; — bulg. kabahat, kabat; ka- 
bahatlija, kabatlija Mikl. 1, 84. 

175. *Cabăâniţă, hlamida domnească (cu guler și cu mâneci lungi, blănită 
cu vulpe neagră şi împodobită cu copce în briliante) ce o primiaa Domnii 
de la Sultan (Cr. II, 300 : Și îndată Vaii îmbrăcat cu cahaniță cu spinări 
de sobol în loc de caftan; III, 300 : Domnul se îmbracă și cu haina cea, îm- 
părălească ce se cheamă cabanită); - l:abanide, habit long ou pelisse avea 
collet et longues manches 7. 6902. Bianchi II, 484. Mik. ], 90. 

116. Cabăz, lit. care joacă cu cutiuţe, scamator; caraghios (Gorj. Hal. 1], 78 : 
își deschise casa la toți calaziă şi măscăricii) ; — cabazlic, glumă ; există şi 
forma întreagă ocabazlie (Gorj. Hal. IV „ 148 : şi socotea că arapul spune oca- 
bazlicuri); — ar. p. holl:a-Văz, joueur de gobelets, escamoteur; hol:l:a-bâziyl, 
cour de passe-passe, escamolage, lrumperie (holtha, boite, gobelet) 7. 391c. 

ih. 553. 
177. Cabil, înclinare, aplecare, înjosire (Pol. D. 154); — cabulipsesc, a 

face cabul, a se înjosi ; — ar. Fabul, acceptation, agrâment, accueil, con- 
sentement Z. 691 ce. Roesl. 35. Mik]. 1. 84. 

178. Cacerdisesc, a fugi, a dosi (Ar. II, 158);—caciarmaă, contrabandă;— 
t. Ra6yrmal;. faire fuir, laisser 6chapper; hagmal:, fuir, s'echapper; Tacyrma, 
stratageme Z. 676c, 6772, 

119. Cacom, cucim — 1. balan, hermine (Panimal et la peau) 7. 682.. 
180. Cadînă, turcoaică (Al. P. p. 150: Unde stai cadinele — de se 'ngân 

cu ilorile; Mag. Ist. V, 30); — cadin, răutăcios (Mar. 1, 129 : Si atunci 'Tureul 
cadinul); — cudincasca, un fel de joc (Bur. 23); -—1. adyn, dame, malrone 7, 
6772. MIK. 1. 73, 85. 

181. Cadiu, judecător (Al. P. p. 151 : Stăi, cusere cadiule; Cr: IL; 80, 377; 
Bur. 175: Fată a cudiului; Ce, |, 411 : Treizeci de cuuzilari, carii... iaă arti- 
cele cele ce sint de jalobă lu împărăție); — cadie, jurisdicțiunea cadiului (Cr. 
II. 279); — cudiuseher, cazascher, judecătorul armatei, preşedintele legii (Cr. 
II, 279; 1, 233; i..208 : caziscuri; Cant. D. M. 58 (116); Mag. Isi. 1, 156: 
cazechicr), — cuză, district (C!, 309 : Și alţii din locuitorii cazalilor după Du- 
năre; Ur. ]II. 186, 207: cuzaou Ismailului); — ar. lazy, ladhuy, qui decide, 
juge ; luza pl. kazalar, charge e! lonclion de juge, juridiciion, districte; fazy 
aslur, juge d'armee 7. 6823, 703. Mikl. |. 84, 94. 

182. Cafis, zăbrele, jaluzea (Mag. Ist. UI, 10%; Fil. 40); — ar. Zafes, cage, 
grillage, Ireillis Z. 7055. Miki, 1, 85; — rom. că/usă, cavea (Mikl. B. U, 
II, 18, 67). 

183. Cafea, cafegiu; — cafegi-băşa, vătalul calegiilor (Stam. M. r. 396 : EI 
au intrat cu ludulia unui cafigibaşa); — cafenea, locul unde se bea calea, —
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cufeniu, de culoarea cafelei;—cafultie, lit. (ce vine) înainte de cafea : gustare, 
dejun (Pol. 124); —ar. uhace, eaf6; Ra hane-âne; lahace altu vulg. haacally, d6- 
jeuner; fuhucegi, cafelier 7. 725 a, b. MikI. i, 85. 

184. Caftân, haină de onoare; — ca/tanliii, care are un caftan, boier;— 
t. Raftan, vâtement de dessus, robe, vâtement d'honneur7. 705 b. Mik, I, 85. 

185. Caic, lunire mică; — caiceiu, luntraş; —t. haik, bateau, barque ; 
kayl&y, batelier 7. 688 a. MikI. 1, 86. 

186. *Caid, document, act, registru (Ur. III, 192 : să se caule caidurile 
adică condicile ; C1, 308: caidul ce se păzeşte la împărătescul mei divan); —— 
ar. laid, lien, restriction; regle, document, acte officiel, registre Z. 726b. 

187. Caitât, catafet, întăţişare, armatură, îmbrăcăminte (Gorj. Hal. 1, 76.:. 
“Și după ediafelul lor mi se pare să fie precum vă spusei, Beld. III, 381 : La 
cea de 'ntăi vedere văzând cuiafet turcesc; Fil. 76; Al. T. 861; Conv. XII, 
130); — ar. lyjăfet, physiognomie, apparence ext6rieure, aspect ; habit, co- 
stume, vâlement 7. 725, Cih. 554. 

188. Caimăe, floarea laptelui, smintână; —t. Laimal:, crâme, la fine fleur 
7. 688b. Mikl. 1, 86. 

189. Caimaciim, loețiitorul Domnului; — căimăcămie, locotenență dom- 
nească; —ar. aimalam, remplacant, substitut, lieutenant du grand-vizir, 
d'un minisire 7, 688 e. MikI. 1, 86. 

190. Caimeă, scrisoare, memoriu ; bancnotă (Beld. III, 353, 419 : Reco- 
mandații, caimele, toate vrea a le citi; ib. 422); — ar. âime, feuillet, papier 
monnaie, lettre, bilei; mâmoire, expos€, note 7. 688 b. Mik. I, 8. 

191. Cais, caisă, cuisiu; — t. lajsy, abricot 7. 687 c. Mikl. I, 86. 
192. *Căiuş, curea (Cr. II, 411 : Și au început oastea a” prinde pe catane 

şi ai lua cu catuşurile de grumaz) ; — t. l:ay3, courroie de cuir, cuir rasoir, 
fil des cordonniers 7. 687 e. MiKI. 1, 86. 

193. Calabulte, bagaj; gloată, larmă ; — ar. t. kalabalyl:, lălabalul;, mul- 
titude, grande foule; confusion, embarras; bagages, eflets 7. 649 c. Mikl.], 87. 

194. *Călăciil, sabie (Mag. Ist, II, 15: Trimiţându“i împăratul călăcii şi 
caftan; ib. IV, 155); — t. 4:ylyg, 6pee, sabre, glaive 7. 706€, 7085. Mik. I, 96. 

195. Calangiu, spoilor (de vase), — t. alai, 6tain; kulaiţy, 6tameur Z, 
7062. Mik. 1, 87. Vorba e de origină indică. | 

196. Călăiiz, călduiză, conducător, conducătoare; — călăuzesc, a conduce; 
— î. Kylaguz, Eylauz, guide, conducieur, chef, commandant 7. 706 a. 
MIKL. |, 95. 

197. Calcân, scut (Cr.L, 461 : Căzaci cu sinețe şi toţi cu calcanury; Beld. 
UI, 887: Ca să îmblinzească ţara şi să'l aibă de călean; Fil. 346, 96); —t. 
kalkan, bouclier, €cu Z. 683c. Mikl.1, 88. 

198. Caldărîm, pavea; — caldărimgiu;—t. lkaldyrym, le pav, chaussee; 
Faldyrym&y, paveur Z. 683, 683c. Mikl. 1, 87. 

199. Calembee, un fel de odagaciă mirositor (Al. T. 1937: metanii de 
calembec);, — kalambek, calambac Z. 7082. | 

200. Cal6m, administraţiune, arhivă, biroă ; venit (C2, 364 : Am orin- 
duit a fi în canţelaria vistieriei 16 calemuri; Ur. II, 174 : însemnându-se în 
calemile împărătescului meu divan acest mai sus pomenit magzar; ib. 109: şi 
satul poate să rămăle supt calemul Ismailului; Fil. 20 : cumpără mai! întăi 
calemul vinăriciului, ib. 124); — calemgiu, scriitor, dibaciă la condeii (Zi. 
35%; Pan. Arch. 31: Unu dintr'înşii mai calemgiu—a vrut să treacă de secre- 
tar; Fil. 28, 16; C2, 364 : Cei ce se vor alege destoinici şi practicoși calemgit); 
— calemie, plată pentru scris (C:, 264: Şi să Ta de la aceştia calemie de ra- 
vaș câte 5 parale); — ar. J:alem, roseau, plume, .6criture, bureau de chan-
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cellerie, d'administration; office; chambre des 6erivains de lempire din gr. zdauo; lalemije, droit de bureau ou de chancellerie 7. 707c, 7083. Mikl. 1, 87. 201. *Calevi, turbanul de gală al vizirului mai de un picior şi jumătate de înalt şi în forma unei căpățăni de zahăr (Cr. II, 158 : au început a merge la divanul împărătesc cu calevi, adică cu cealmaoa ce poartă vezirii, care vine în irei cornuri); — t. alesi, le turban de cârâmonie des vizirs Ham. XVII, 227. Bi+nchi II, 528. 

202. Cal6vrii, un fel de pantofi aroşi (Isp. B. 289: își lepădă calevyii);— calavragiu, cizmar de calevril; —t, lalura, chaussure usâe Z. 7083; — bulg. kalevra. pantof; serb. falaore, un fel de pantaloni scurţi Mikl. I, 88. Cuvintul 
rominesc vine deadreptul din bulgăreşte. V. croaree?, 

203. Calfă, ucenic; mal înainte şi lucrător (Cr. III. 229: Și să chieme și calfa să facă izvod, după cum este ca să se facă), —calfie, stare de calfă;—t. 
lalfa, maitre-garcon,ouvrier Z 683<. Mil. 1. 87. 

204. *Calgă, Calgă Sultan, locţiitorul saă urmaşul Hanului la 'Tatarii din Crimea (Cr. III, 144, 160; Mag. Ist. II, 208, 154; IV, 158); —t. kalga, prince 
tartare immâdiatement apres le khan 7. 7078, Bianchi II, 500. 

205. Căltf, călifin, călăf, teacă, toc; față de perină (Conv, lit. IX, 277 : califan pentru imamele; Al. 'T. 433 : două călifuri de imamele; Gorj. D. 40);— ar. gylaf vulg. kylyf, fourreau, gaîne, 6lui, capsule, enveloppe Z. 649, 
Mikl. 1; 63. ” 

206. Călîte, un fel de plăcintă umplută (la sărbătorile cele mari); — ar. 
kalije vulg. kalja, lriture, ce qui est frit Z. 708b. Mikl. 1, 88. 

207. Câlp, falș (de monedă); — calpuzân, contrafăcător; — calpuzaulic, 
calpuzanie, contrafacere; — f, lalp, faux (monnaie), tahrit din halyb, Talup, torme, modele; Falbzau vulg. kalpazan, faux-monnoyeur, forgeur, fourbe; 
kalpazanlyl;, fabrication de fausse-monnaie 7. 683,,706b. Mikl. |, 87. 

208. Calpăc, căciulă înaltă îmblănită pe margini, — calpacciu, şăpear, — t. kalpak, bonnet; kalpalty, marchand ou fabricant de bonneis Z. 7065, MIiKkI. 1, 88. 
„209. Călțuin, colțin, pantof, (în Mold.) ciorap; — călțundr, pantofar;—căl- fundş, un tel de plăcintă în formă de călțun; — călțunei, căltunu- Doam- pei, Geum rivale (Br.): —. fal&yn, chaussettes din it. calzo, calzone Z. 6835; — bulg. kalzine pl. kalcuni, serb. kaltine, un fel de ciorapi de postav; gr. 
vaMrtobwov. Vorba rominească vine deadreptul din neogreaca, de la care mai posedăm şi calțodetă sa calțavetă , legătură de ciorapi Cih. II, 641. Mikl. 1, 87. , 

210. Calip, calăp, calapoa, tipar, model; bucată (de săpun); bucată de o- lan ori de ciob de strachină în patru colțuri în «jocul cu puiul» (Col. 1883, p. 289); fig. înşelăciune; — calăpeiu, înşelător. (Pol. D. 157); — ar. t. falyb - vulg. alup, forme du cordonnier, modele, corps moule d'apres une certaine forme; fig. apparence trompeuse, duperie; ka/yb&y, mouleur din gr. xahăzave Z. 6832b. Mikl. 1, 87. Cih. 555,641. V. calp. 
„211. Câmhă, adamască (Hasq. Arh. I, 130; II, 172); — camohăs, mătase 
înflorală (Fil. 215 : camohas de Veneţia cu fir); — p. lenta, 6toffe de soie â grandes fleurs, damas Z. 761 a;—bulg. kamuha, pol. kamcha, gr. A0u007âq. MiKI. II, 6. Cuvintul e de origină chineză. - . | 212. Canât, oblon de ușă sai de fereastră;—t. kanad, aile, batiant de porte, de fenâtre Z. 709. Mikl. 1, 89. . 
213. Cănese, a boi; —t. kyna, ar. hinna, henna, puudre preparee des feuilles de la Lausonia inermis; lynalamal:, teindre avec du henna 7. 395, 710. Cih. 555. Mikl. 1, 96. -
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214. Ciâuge, cânce, cărlig de fier; (mold.) ghiară (St. M. r. 244, : ȘI cu a lor 
Căngă cornute — (demonii) să'l apuce vrei; Al. T. 1441 : Dar când să pui 
cangea pe hoți... tufă !); — gântă, gănce, instrument de fier cu unul sati mai 
multe cărlige (Cost. 470); — t. langa, lanţe, croc, crocher, crampon; perche 
des bâteliers 7. 685». Mikl. 1, 89. 

215. Căntăr, balanţă; — cantaragiu, care cântârește; — ar. lantar, quin- 
tal. poids de 44 oka Z. 710. Mikl. [, 90. 

216. Capăc — t. f:apal, couverele 7. 6742. Mikl. I, 90. 
217. Capamă, caplama, iahnie dreasă cu lămâle; — t, kapama, etuvee de 

viande; robe de dessous piquce, de toile ou de soie. Z. 6902. Mikl. I, 90; — 
mrom. caplămd, toga, sagum, vestis (Mikl. R. U. II, 18,66). 

218. Capiân, cabăn, magazie împărătească, magazie de aprovizionare (Ur. 
IV, 347 : Din tara Moldovei se trimitea la calan până la 300,000 ocă unt; 
Fil. 130, 127 :. Acest judeţ este un cupan împărătesc nesecat; Ar, II, 210; 
C2,364,401); — capângă, cursă (Gorj. Hal. 1V, 64 : îl prinse şi pe acesta în 
capange);—capauliii, retrograd, partizan al vechilor obiceiuri; — t. fapan, 
qui saisit, prend, aitire; hale, magasin publique, march; trappe, embuche; 
kapanta, trebuchet, pi&ge 7. 6902. Mikl. [, 90. 

219. Uiăpeină, cursă (mold.); priuzătoare pentru feare; — t. or. Raphan, 
pi&ge, trappe 7. 674<. V. capan. 

220. *Capichihaei, capuchihăii, odinioară agentul sai representantul 
Domnilor romini pe lângă Poarta (Mag. Ist. II, 195, 207, 219); —p. lapy Ret- 
Juda vulg. hapy Ijaja, râsident d'un prince-6iranger, du vice-roi d'Egypte 
ou d'un pacha. Bianchi II, 439. V. chihaea. 

221. *Capisiu, capugiu, capegiu, portarul saraiului (Cr. 1, 240, 474; Hron. II, 
165, 186); — capigi-bişa, cupugi-băşa (Cr. 11, 204% Mag. Ist. 11, 216; IV, 318), 
marele cămăraş, între cari cel mai de frunte se numea capegilay-chihaesi 
(Cr. III, 115; Cant. D. M. 106,108. 120: cupigilar-chihatagasi, capigilar-chieha- 
iasi, capigilar-chihagasi ; capuchihagasi, perdelegiul saă portarul cel mare; . 
Mag. Ist. II, 134); — capăsiz, uşernic, vagabond (R. 1, 2. 404 : Săi dea doi 
neferi ... căci sint capasizi); — t. lapy, lapu, porle; lapyây, portier; lapy&a, 
basy, chambellan;l:apysylar I;jajasi, chef des chambellans. 7. 6915, 691c;—bulg. 
kapasăz, kapasiz MikI. [, 90. 

222. *Căpitân-pâşa, marele amiral (Al. P. p. 124: era Căpitan Paşa— 
baş agaoa 'Tureilor — măcelarul Frineilor; Cr. II, 154, 170, 389); — Fapu- 
dan pasa, le grand amiral din it. capilano Z 691e. . 

223. Capladisese, a căptuşi cu mătăsărie o giubea (Cost. 154); — t. ka- 
plamal:, aor. kapladyr. envelopper, mettre une doublure 7. 674c. Mikl. I, 90. 

224. Capot, manta (Cr. III, 301 : Şi apoi vel visternie îmbracă pe toți oa- 
menii cei împărătești : pe unii cu blane, pe alții cu cafiane, pe alţii cu ca- 
polury, şi pe alţii cu benișuri; Fil. 346: Poslelniceiă călări, îmbrăcaţi cu ca- 
poturi roșii); — aput, capote, manteau din fr. capote Z. 691c. Limba mo= 
dernă a păstrat numai înțelesul de <haină femeiască de casă». | 
„225. Caracolăe, animalul numit «lynx caracal> (lit. cu urechile negre), . 
blana sa;—t. Bara Julal:, karakal (Iara, noir; lulai;, oreille) Z. 699. Cih. 556. 

226. Caragâce, garagăţă, coţofană (Cost. 158: Poporul, crede că la casa, 
unde căntă caragacea, vor veni oaspeţi), paserea astfel numită în districtul 
Ialomiţa, se numește in Banat şi <ctorcuşă» sai <ciorobară> (Mar. Orn. II. 
48), fiind din genul <corvus» şi avănd un peniș negru-alb;—cf. t. ara hus, lit. 
pasere neagră; vultur (fara, noir; luă, oiseau) Z 699. 7175; de unde și rus. 
karagus, un fel de șoim, Mikl. 1, 91, 102. Cf. gr. zapazăta, coțofană.
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227. Caragei, negru închis cu pl. turcesc caragealar (Fil. 215: briuri ca- ragealar cusute); — t. l-arage, noirâtre dimin. din Lara, noir Z. 699b. 228. Carashi6s, măscăricia — caraghhoslic, mascara, năsdrăvănie; — t, kara găz, Oeil noir. C'est ainsi (gu'on appele le principal bouifon dans les om- bres chinoises et les farces que Von reprâsente devantle bas peuple. Bianchi, II, 469. Z. 7793. 
229. Caragr6ş, monedă turcească din timpul lui Alexanaru Ipsilant (Hron. II, 166: caragroşi de doi zloți și alţii de dor lei; ib. 177 : Și."i au tri- mis bani milioane de cavagroşi ajutor); - t. Rara guruă, piastre fort d'Espagne (9ruă, piastre — germ, Groschen) Z. 699;—mrom. cavagros (R. 1, 2. 420), bulg. karagros. Mikl. 1. 91. 
230. Cara-Iflăc, Muntenia, Muntean (Al. P. p. 144 : Astaj Gruea lui No- vac—lui Novac Cara-1/flac ?; Cr. I, 26: Muntenilor Turcii Cara- Vlah le zic); -— t. flak, Valaqne, Valachie; fara eflal:, ara uelag, la Valachie Z. 75 c, 699e. 231. *Carâl, hotărire (C2, 396 : Sia at caral prin sfatu tuturor);—ar, larâr, repos, tranquilii6; decision, conclusion, r&solution Z. 695. Mik]. I, 91. 232. Caramfil, calonfir, calonfir, Balsamita vulgaris (Br. Pr. 278; Al. P. p. 33 : Pe aşternut de calonfrY— la umbra de trandafiri); — cf. caramfil, ca- ranifilă (Cost. 109), carafilă (Pol. 160), calafir, sticlă (Fil. 230 : Pun apă proa- spătă în caramfle, R. 11, 1. 389: Clondire, calafire, de vin și rachiu pline);— ar. karanfyl. oeillet, girofle 7. 6986; din gr. tapbrzoh)ovy (zaptozb)e, apârai0y) de unde carofil, gariofil, garafă, garoafă; — bulg. karamfil, karanfil, Karafil; kalenfer, kalamfir, kalanfir Mikl, ÎI, 91. 
233. Caraulă, streajă; — t, laraucul, karagul, laral:ol, garde, sentinelle (Bara noir; ul, garde) Z. G98c, 
234. Caravâni, cărăvăne, nădragi turceşti, ce poartă muncitorul, largi sus şi strinşi jos la picioare cu nasturi de găilan sai copci de sirmă (Cost. 159); “Fi. 13 : Cu caravani de pînză de casă văpsiți cafeniu; ib. 26 9); —t. haricany, . sorie de vâtement Z. 3866. Mikl. I, 68. 
235. Cărbâcii, gărbăciă, biciă scurt și gros;—t. lyrbaă, eravache 7. 696c, Mikl. 1. 96. . 
236. Cărdăşie, înfrățire, clică; — t. karyndaă, lardas, frere, parent; l:ar- daslyl:, fraternit6, pareni6 (ar, ventre; das, compagnon) 7. 698c, Mik. 1, 92. 237. Cărmiz, un fel de coșenilă din care se face culoarea stacojie; — căr- măziu, stacojiu; — t.lkyrmyz, kermes, cochenille; Iyrmyzy, 6carlate, cramoisi, rouge Z. 698b;—cf. rom, carmajin, lemn din care se fac bice; bulg. karmazin; rut. karmazyn, postav roş Mikl. 1, 96; —it. carmesino, carminio, cremisino, sp. carmesi, În. cramoisi, carmin din ar. qermez, searlat, adj. qermazi corespunzănd sanscr. krimi-ga, produs de viermi Diez I, 114. | 238. *Casabă, orășel, cătun (Cr. III, 116: Trimiţând şi suret împărătesc de Vai cetit prin toate casabalele; ib. 368; C2, 364: la casabale, sate şi tir- guri); — ar. Fasaba, bourg, petite ville. 7.702. Mik], I, 92. 239. *Casabârt, alean, jale (BR. II, 1. 332 : Ca să nu mai aibă dert—saii vwun fel de casabert); — ar. lasâiwet vulg. -asa fut, durel6, endureissement; tristesse, chagrin, aflliction 7. 701 a. MIkL. 1, 92. 240. Casăp, hascp, (mold.) măcelar: — căsăpesc, căsăpie; — ar. assâb, boucher Z. 702. Mikl. 1, 93, . 

241. Câsnă, un fel de gumi, — 1. Fasny, galbanum 7. 7032. Cih. 537, 242. Caşcavâl, un fel de brinză; — t, f-aShaacal, sorie de fromage 7. 701c, 243. Căşlă, căşlă, loc de iernatic, locuinţă; odaie de vite (Cr. 1, 254;.1, 29; 377 : au părât pe Grigorie Vodă la Poarta pentru cășle, adecă odăile (Turcilor) ce le strica de pe hotarul țării muntenești; III, 161, 218; Ci; 309:
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să surpe căștulile, care se făcea la țara rominească mai înainte; Ur. III, 207 : să facă o căşlă de vite); astăzi vorba se cunoaște în Moldova cu înțeles de «moşie dată în arendă», «<cireadă de vite»; —chişleae, (nold.) pivniță (Stam. D. 455 s.v. Keller), lit. cămară pentru timpul” de iarnă;—t. Îy5, hiver; ASla,. quartier d'hiver, caserne; Zy$/yh, temps d'hiver, chose ou objet qui appartient ă Vhiver; lySlal, Lhiver. 7. 701c. MIK], I, 97. 

244. Căşt, suma datorită la termen, termen de plată; — ar. kyst, justice, poriion, trimestre Z. 701a, “ 
245. Cit, etaj;—ef. cită, muchiă, îndoitură; — t. fas, pli, €lage, couche, compartiment Z. 6755, Mikl, |, 93. 
246. Cataif, cadaif, un fel de plăcintă de fidea; — t. p. sing. kadâir, es- pece de pâltisserie, de vermicelles (Ratâif, chenilles pl. ar. de latife, velours). Z. 704, Mikl. 1, 84. 
247. Catarâmă, încheietoare da metal; — cf. t. f:antarma, mMors, frein (d'une bride), bride Z. 709, 
248. *Catârgă, catărg, corabie (Cr. |, 196: Ori să'i pule supt sabie, ori săi dee la catargă; II, 155: Și Pai făcut căpitan pe o catargă ; ib. 344; III, 248 : Eară după ce au scos pe capi-chihaiele de la catarg — care vorbă cu câteva rinduri mai sus se explică prin «închisoare banio» =il. bagno din bal- neum, adică închisoarea şelavilor condamnaţi la galeră). Limba modernă a confundat pe catarg cu catart=—ngr. zarăpat (Cih. 645), dând ambelor unul şi acelaş sens; — ladyrga, galâre din gr. zărapyov Z. 6775. Mikl. |, 85. 249. Catifei — ar. latife, velours 7. 704c, V. cataif. 

250, Catîr — t. fatyr, mulet, mule 7. G822, MikI.I, 93. CI. catirt, un el de încălțăminte proastă (Cost. 170; Pol. 164). 
251. Catrân, smoală de corăbii ; fig. fiere, venin; — cătrănesc, a se în- furia, a se aprinde de mănie; — ar. Fatrân, goudron, poix liquide (latra, goutie) Z. 7042. MikI. [, 93. Diez 1, 119. 
252. Cătin, sat mic fără biserică; — cătundr, locuitorul unui cătun;— ar. hutiin, habitation 7. 704 e. Mikl. I, 93, 
253. Caile, un fel de căciulă sai turban turcesc (Fil. 15% : Un cauc olte- nesc de hârzie neagră de miel);—cauccâu, care face cauce;—t. Jaacul;, aul, bonnet haut Z. 6872. Cih. 558. Mikl, |, 94. 
254. Cavăf, cizmar;—cdvăfie, magazinul saă marfa cavalului;—ar, a/făf vulg. haicacaf, bottier, cordonnier, vendeur de boites 7. 4102. Mik. Î, 70. 255. Cavăl, fluler ciobănese;—t, laaal, Mâte de bergers 7, 7112. MIiKI, I, 94. 256. Cavăz, jandarm (Beld. III, 389 : Porneşte carazy îndată pe topeii a“ înfrîna);—ar. lazcacâs, archer, homme de police, gendarme 7. 71 fa. Miki. ], 94. 297. Caziic—cazacliu, negustor de vinuri din Rusia (Al. P. p. 121: Și beaii cazacli—negustori de vii; Ur. 1, 86: De toată butea cu vin, ce fac ca- zaclii şi alți neguţători, şi trec peste hotar, să se ia câte doi lei); — cazacliu, (Fil. 138), cazaclie (R. II, 1. 128), un fel de căciulă, numită și gilepească, de hărşie neagră cu fundul de postav;—t. or. kazah, voleur de grand chemin, - vagabond, cosaque (nation et soldais) 7. 680, Miki. 1, 94. 258. *Cazălbăş, lit. cap roş, poreclă dată de 'Turci Persanilor, fiindcă sol- daţii lor puriaii căciule roșii (Cr. 1, 302: Având și cu Cuzălbaşii amestecare începută pentru Bagdad; ib. II, 392; III, 70; Mag. Ist. 1, 232: la Perși adică la Cazălbaş)); —- t. lyzyl-Vas, ete rouge; persan, filou 7. 700*. Bianchi II, 474. Mik. 1, 97. 
259. Cazân, căldare mare; mai înainte şi regiment de ieniceri (Beld. III, 427 : In două zile de astăzi, cazanur) și toţi porniţi); — cazangiu, căldărar; — t. kazan, chaudron, marmite; spec. la chaudicre commune dan r6giment des
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janissaires; râgiment. des janissaires; hazangy, chaudronnier 7. 7005. Mik. I, 95. 260. Cazmâă, unealtă de fier (a zidarului);—t. Zaza, pioche, houe 7. 680, Mik. ], 95, 

261. Cencâl, cecâl, şacal (St. M r, 94.: cecule şi urși cumpliţi); — t: cafal, chacal Z. 3592. Mikl. [, 33. ) 
262. Ceacâr, care se uită cruciş (mai cu seamă de cai); cu un ochiii de o culoare diferită de a celui-lalt (Cost. 174);— cecârez, a privi ceacâr,— ceucârie, vederea crucișă; — ef. cexir, cu un ochii negru și altul de altă culoare (Hasd. 

Cuv. ], 369; Anastasie ceuyul, ce cum era el, aşa avea şi viață ceură, că ceură de "'ntăiuşi strimbă la eresa); — 1. or, calyr, qui a les yeux bleus 7. 349. MIKkI. 1, 35. 
263. Ceacşiră, pantaloni roșii turceşti (Pan. P, V. 43: privind că ceacşirul vintul îl umilă); — p. cal:syr, espece de pantalon, chausses longues. 7. 6495. Mikl. |, 35. . 
264. Ceadîr, cort (Bol. 6 : Şi pe un paşă singur îl strică (pandurul) — îl Ia cu lancea de sub ceadi») ; — şătră, cort (mai cu seamă de țigani); — Şă- 

trâr, vălaful corturilor domneşti; mai tirziii rang de boierie ; — p. cadyr, catr, 
tente, rideau, voile 7. 339, 349; înrudit cu sanser. thattra, umbreluţă din chad, a acoperi, a protege ; vsi. datorii, fatiri Mik. ], 84, 35. 

265. Coâfă — ar. lafa, la derriere de la tâte, nuque Z. 7054. Mikl. 1, 85. 
266. Cenir, czir, livadă cu fin, loc de păşune; — ceirâr, păzitorul unui ceair; —L. cajyr,.pr6, prairie, champ Z 3472. Mik. |, 35. 
267. Ceiiii—p. Gâj, the Z. 347; Miki. I, 35. Cuvintul e de origină chineză. 268. Cealmă, celud, turban (AL. P. p. 152 : Cadiul îngălbenea — celmaoa pe ochi punea): — t. Calmu, turban 7. 3442. Mikl. I, 35. 
269. Ceâm, crin, cin. lit. luntre de brad; luntre pentru lransport; —t. 6am, sapin Z. 344 e, Mik. ], 36, 
270. *Ceambir, ceambil, năvălire în țara inimică, atac (Cr. 1, 17, 63; 1], 8, 

26, 121, 259; II], 62); — 1. Capul, incursion, course de hordes lartares sur le 
territoire 6tranger. Bianchi 1, 579. Z. 337%, 8382. Cuvintul e de origină tatară. 
V. ceapeân. 
„271. Ceanâc, blid de pămint; —t, cunal;, plat, ecuelle, coupe Z. 367, 
Mik. |, 36. 

272. Ceâp, înşelăciune, vieleşng (Pal.); — p. &p, le gauche; faux, trompeur Z. 347 e. 
273. Ceapeân, ceapin, cal ce umblă în sărite (Cr. III, 247 : Să ne repeziți doi ceapcâni (doi cai îmblători buni) și mat pe urmă patru telegari suri); a- stăzi cuvintul s'a păstrat în popor mai mult în sens figurat «şiret,: nemernic, cioflingar>; — t. caplyu, qui va vile, coureur; cheval qui galoppe; vagabond, Iripon, polisson Z. 3382. MiKl. 1, 36. 
274. Ceuprâz, cepredg, (mold.) găitan, ciucure; -— ceprezir, cepregâr ;—co- prezănie, cepregărie, localul şi meşteşugul ceprezarului ; — t. capraz, bouton avee houppes, houtonni€res en brandebourgs d'or 7. 3482. Mikl. |, 36. 
275. *Cearâe, o dare în vechime, poale o dare în lumini (Ce. II, 46 : Și 

văcărilul și cearacu mierea să nu maj fie; ib. : au inceput 'Pureil a cere toate obiceiurile deplin, cum i barieamlicul, mucareame, cearasăul (!) și altele), — cf. p. &yrâg, llambeau, lumicre. V. cirac. CE. gierakar, numele unti dări în hrisovul lui Duşan (IIasd. Arh. III, 170). 
276. Ceareagiu, cercagiu, soldatul care dă năvală asupra vrăjmaşului (Cr. III, 375; Codr. 1023; Cost. 177); — t. carha, esearmouche; tarlay, escar- moucheur, soldat de lavant-garde 7. 355%. Mikl. I, 37.
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277. Ceareliii, rotat, cu roate; — p. cari;, roue; carti, muni de roues Z. 3538. Mikl. 1, 87. | - 278. Ceardăc, cerdăc, cort, balcon, căsuță de pază, lit. pe patru stălpuri (AL. P. p. 149: La grădină. la cerdac); — p. arta, cardag, belvedere d'une maison, balcon (ar, quattre) 8340, Mikl. 1, 37. 
279. Cearşăf, cearcedf: — p. car-zeb vulg. Carsaf, drap de lit (câr, drap) Z. 3402, Mik. 1, 37, 
280. *Ceatir, şati, satir, un fel de lacheii ce mergea inaintea demnitarilor; stafetă, rindaș (Cant. D. M. 54 (109) : Și cu patru ceatiri de ai vizirului pe- destri; ib 122: satiri);—ar. satyr, coureur, valet de pied, fauconnier Z. 535b. 281, Ceâtmă, un îel de catifea (Cuv. 1, 198 : Două poale de ceatmă roşii eu: ținte de fir); — t. cata, du velours brod6 Ham. NVII, 243. | 282. Ceat-pât, adv. din când in când, într'un noroc -(Isp. U. sf. 2: din câte am citit ceat-pat; Pan. P. V. 145: Ceat-pat Pam vindut pe el), — t. cat, mot imitatit qui exprime le choc d'une chose contre Vautre; cat-pat, de temps a autre Z. 338b. 
283. Ceauiu, căldare de tuciu: — t.Gujen, fer de fonte MIkI. I, 43. 284, Ceaiiş, căpetenie a 500 sau a 10 soldaţi (Băle. 590, 644); căprar de dorobanţi, vătafal surugiilor de poştă; uşier, aprod; — ceauş-băşa (Cr. 11, 157; Hron. II, 200), ceaușlar-emini (Cr. II, 127), vătaful sai căpetenia .ceauşilor; -— baş-ceauş. baș-ceauş-ă ga, colonelul unui regiment de ianiceri (Cant. D. M. 109; Melchis. 46); — t. Caus, Gatcuă, huissier de chambre, appariteur ; chef d'une troupe, sergent-major; Eaus-bas;, chef des huissiers; baS aus, lait ordinai- rement Corhaşi ou colonel de la 5 orta ou regiment des janissaires, Z. 346. Bianchi I, 594. Mikl. I, 38. 

„285.*Cecmeă, un fel de năframă (Cr. III, 307 : Pe care mănă are vel Spă- - iar şi o nălramă, ce'i zice cecmea); — cecmen, un fel de manta; —'t. 6el;men, sorte de vâtement Z. 361. Mik]. I, 39. 
286. Ceemegei, cutie la o masă ce se poale trage afară; — t. cehmege, ti- ToiiE, boite, commode, secrâtaire: (Cekmek, tirer) Z. 3612. Mikl. 1, 39. 287. Cerei, grimasă; — p. Gehre, visage, mine Z. 3772. Mikl. I, 38. 288. *Celenghiii, decorație militară ce se purta la cap (Beld. III, 399 : de pe celenghiă îl cunoaşte, simțeşte descoperit), — t,. celenă, sorte de dâcoration . militaire portee en aigrette Z. 3642. Mik. I, 39. 
289. Cepehân, un fel de scurteică cu sai fără blană (Negr. 121 : îmbrăcat cun ceapchin verde şi blănit tot eu samur); — t. depken manteau court sem- blable au dolman 7. 348c. MikI. I, 39. | 290. Cercelăr, tolbaş, mămular; — t. terăi, marchand ambulant, colpor- teur; cerăilil, €lat de marchand ambulant 7. 3532, 853b.. | 291. Cercerei, crurctuceă, glurguved, pervaz;—t. tertiue, châssis Z. 8533, Miki. 1, 39. 
292. Cereliu, numele unei monede din timpul lui Caragea în valoare de trei lei vechi (Fil. 93); — cl. p. Gâr, quatre Z. 339. 
293. Cergă, pătură, covor; — t, Cerge, petite tente Z. 354. Mikl. 1, 40. 294. Cerriş, ciriviş, grăsime peniru bucătării ; — p. cerbiă, terucis, gras, obesite Z. 352. | 
295. Chebâp, chabip, friptură turcească (mai cu seamă de berbece); — ar. kcbâb, râtie, viande rotie Z 7352. Mikl. II, 4. 
296. Ch6be, ghebe, manta de păslă (Al. P. p. 209 : Cu căciule stogoșate — cu chebe roșii pe spate; ib. 159 : douăsprezece panduri — cu ghebe şi cu po- turi); — t. ltebe, 6tofle grossitre en laine 7. 736b, Cih. 562. Mikl. II, 5.
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297. Cheii, cheie de şurupuri; — p. eg, courb6; hedel;, ler erochu d'un bout; t. eget, crochet Bianchi 569, 570. 7. 80c. 
298. *Cheder, tarburare, pagubă (Ar, II, 174);—ar. heder, trouble, chagrin, douleur, tort, prâjudice 7. 740», 
299. Ch6f, bucurie, poftă, dorinţă; bună disposiţiune, beţie; — chefliu, vesel, - amelit de vin ;— chefuesc, chefăluesc, a petrece, a se îmbăta;— ar. kejf, sant, - bien-tre, bon humeur, gaiel6, ivresse ; ke;/li, gai, de bonne humeur 7. 785 7863. Mik. II, 5. 
300. Chefâl, un peşte (Fil. 155: icre tari de chefal); — kefal, tâtară, mulet din gr. zseados, lal. cephalus (eu cap mare), un pește de mare Z. 753. Miki, II, 5. 
301. *Chehaei, chihacă, chilii (lit. stăpânul casei), representant, admi- nistralor, intendent; căpetenie a zece ostași (Mag. Isi. II, 17,219; IV, 156; Băle. 644); — chihdea-btiit, al doilea comandant al ianicerilor (Beld. III, 376, 383, 426);—p. ketpudă (het, maison ; ada, seigneur) vulg. /-jaja, intendant, admi- nistrateur d'alfaires, procuraleur, agent; /jaja bej, lieutenant de Vaga des janissaircs, second grade dans celte inilice Bianchi II, 566. 7. 7372 Mik. ÎI, 4. 302. Châl, cheleș, chilig, pleşuv, golaş ; — chelbe, chelie, riie (pe cap); — chelhiş, chelbds, care are chelbe; — chelbășese, a deveni chelbaş; — chelbăşie, plesuvie;— 1. kel, darie, teigne, roene; teigneux, chauve; leleă, teigneux, dar- treux 4. 755, 757, Cih. 562. Mikl. II, 5. 

„803. *Chel6r, cămară; fig. Muntenia sati Moldova, considerate ca cămara de aprovizionare a Sultanului (Beld. III, 352, 415: Păcat să se prăpădească che- leriul împărătesc; ib. 352, 1420; Hron. II, 194; Ar. II, 11: ib. 215: Toţi boierii acestor două cheleruri);— t. Piley, cellier, garde manger, office din gr. 42))4- ptov, lat. cellarium 7. 7562, Chrlăr,' în sens de pivnicer, vine deadreptul din ngr. zshdpns Cih: 646. Mikl. II. 8. | 304. Chelfiinez, a bate la pluă, a bate pe cineva; — chelfănedlă, bătaie bună; ==. J:efe, brosse; hefelemele, nettoyer avec une brosse Z. 754€. Cih. 561. Mikl. II, 5: | 
305. *Chetimât, vorbă, grai (Gorj. Hal. IV, 140: Nu“ treabă să fac ehele- "1%efu dinsa); — ar, helimet, parole, mot, discours 7. 757c, | 306. Chenâr, margine, betelie la marginile unei haine; briă de zid; — p. kenâr, cât6, flune d'une chose; bord, rive, marge, coin, angle 7. 769. 307. Cheneâf, umblătoare (Gorj. Hal. 11, 127 : Dintr'un lemn se poate face şi uşă de geamie şi lupată de cheneaf); — ar. lenef, cOI6, contre ; lieu d'ai- sance 7, 764%. Mikl. II, 6. 
308. Chepeeâ, (în loc de checea), covor de păslă (R. 1, 1. 340: o chepcea naramgie lurcească) ; — î. fede, €tofle grossire de laine non tress6e ; feutre; tapis ou couverture de feutre Z,. 739. Mik], II, 5. | 309. Chepeneâg, manta de ploae (Pan. P. V. 100 : după ploae chepenecag); — t. kepenek, vâtement pour la pluie 7... 736a. Cih. 561. Mikl. II, 6. 310, Chep6ng, tarabă, oblon; — t, kepeni:, irappe, piăge, volet Z. 736, Cih. 561. Mikl. II, 6. 
311. *Cherach6, chereche, chirache, un fel de manta largă de mătase împo- dobită cu fir (Cr. II, 160 : ȘI aă îmbrăcat pe Nicolai Vodă cu chirache şi pesle chirache cu caltan foarte frumos : III, 224, 332); —t. Rerake, lereke, manteau large et riche Z. 7426, 7475; ef, kiirk, pelisse, fourrure, vâtement fourrâ 7. 769. Bianchi Il, 593. 
312. Cherâm, favoare, îndurare; voe, capriț (Gorj. Hal. II, 86 :- Și căte lucruri mari săvărșaște la orf-cine năzueşte la cheremul seă ; Al. T. 513 : Da
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acum îi la cheremul mei) ; — ar. Bere, genârosit6, noblesse, faveur, grâce, 
bonte, clemence Z. 7462. Cih. 561. | 

313. Cheresteă, lemn pentru clădiri; — cherestegiu, chevestegie ; — t. le- 
vaste vulg. Jcreste, charpente, bois de charpente, planches, poutres ; Zerasteşi, 
Lerestegi, murchand ou fournisseur de matâriaux de construction 7. 749b, 
MUiKI. 1, 7; mrom. cherestce, silva (Mikl. R. U. II, 19). 

314. Chertie, crestătură, răboj (la ocne); — t. Jiertil;, entaille, coche, 
cran 7. 743. Cih. 562. 

315. Cherțân, caravană; car mare de transport (Pan. Nastr. 38 : Şi cu 
clopote la gături ca și la orice chervan: Cog. Arh. II, 5: chraruean); — cher- 
vangiu, cărăuş cu chervan; — carvasară, cărvăsărie, chervăsărie (Cr. II, +1; 
III, 111; Cost. 164), localul vamei, vamă; — carzasaragiu, vameş (Cr. II, 82); 
—p. hâruân, Rercân, caravane; lerirân serai, caravanserail 7. 732. Bianchi 
II, 548. Mikl. II, 7. 

316. *Chesăgiu, tăietor de pungi, pungaş, hot (Cr. II, 231 : acei Sărbi mai 
înainte vreme fusese chesăgi!), — t. lesisi, qui coupe, coupeur de bourse, vo- 
leur adroit (fresmel:, couper) 7. 7510. V. chisca. 

317. Chesehât, un fel de mincare;—p. hezlel:, soupe ou bouillie faite avec 
de Porge ou du blg et du bouillon 7. 752. Mikl. II, 8. - 

318. Chesergiu, chisargiu, teslar (R. II, 1. 330: Să nui mai zici piscăl- 
gin — ci mai bine chisargiu) ; — t. leser, petite hache 7. 149. Mik. 11, 7. 

319. *Cheşehin, pătrunzător, ager la minte (Cr. 111, 220 : auzind Domnul 
că “i prea cheşchin Arnăut); — t. feskin, tranchant, aigu ; fort, vigoureux, 
violent, inteligent Z. 7502. Mikl. II, 8. V. chesăgiu. 

320. Chez, fată (Bur. 176: chez tata cadiului — pleonasm pentru : însaşă 
fata cadiului); — t. Ayz, fille 7. 7013. Mikl. 1, 97. V. chizlariu, * 

321. Chezăp, lit. apă tare; acid sulfurie; — p. lezâV, gezâV, eau forte 
Z. 7482. Mikl. Îl, 8. 

322. Ciiabur, foarte bogat (Pan. P. V. 1, 164: E chiabur, se scaldă în a- 
verile sale; Isp. B. 207 : El cunoştea de mult pe un cioban chăabur); — ghi- 
birdic, tudul, mindru; — ar. kâbir, hebir, grand, noble, ilustre: puissant. âg6, 
vieux, adulte; fibir, orgueilleux. 7. 7312, 736. Cih. 562. Mikl. II, 8. 

323. Chibrit — ar. fibrit, soultre, allumettes. 7. 735€. Mikl. II, 8. 
324. Chiftei, chefted, gogoloş de carne tocată; — p. Taufte, lăfte,. pi; 

hachis, viande hachâe menu, bouleite 7. 7752. Mikl. N, 14. 
335. Ohihlibăr, chihrimbâr, (mold.) chilimbdr, lit. ceea ce răpeşte sati a- 

trage paiul; — p. heh-riibă vulg. hehrubăr, kehlibăr, lelibr r, ambre jaune, suc- 
cin (kah, paille) Z. 7822. Miki. 11, 4. Diez II, 113. 

326. Chilă, măsură de grine de 400 ocale; — ar. kile vulg. Alo, mesure 
(de bl6 ou des liquides) Z. 7862. MikI. II, 9. N 

327. Chilermencă, Bolus armeniaca (Pol. 166);—p. gil, kil, argil, limon, 
bol: hil-ermeni, bol d'Armenie Z. 755b. | 

328. Chilim, scoarță, covor ordinar; — p. ilim, tapis, natte 7. 759%. 
Mikl, II, 9. 

329. Chilipir, căştig, mare ieltinătate; — chilipirgiu, care umblă după 
chilipiruri ; — t. kclepir, butin Mikl. II, 5. 

330. Chimi6n, chimen, chimin, Carum carvi; — chimioniu, de culoarea 
chimnionului ; — himion, lemn, cumin din gr. zbutvov 7, 761€; vorba gre- 
cească se rage din ebr. 4anunoa cf. Hehn, 183. 

331. Chimir, şerpar, briă lat de piele; — chimer, chimeriu, (mold.) cata- 
combă, boltă, arcadă (Stum. M. r. 39 : Un Arman bătrin ce şade în nişte chi- 
meruri); — p. kemer, le milieu du corps; ceinture; construction en voite,
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cintre, arche, aqueduc 7. 7612, MikI, II, 6. Cf. zena. kamara, boltă, cingă- toare înrudit cu gr. zauâpa, boltă, lat. camera Curt. Gr, Etym. 134. 332. Chindia, pl. chindă, timp de toacă, un joc după toacă (lit. al doilea ceas după ameazi) ; — t. ihindi, le temps entre le midi et le coucher du so- leil; la pri&re que la loi preserit de faire vers la moiti6 de ce temps (îli, deux; ikind, e deuxi&me) Z. 1512. Mikl.1, 75. | 333. Chi6r, orb de un ochiă 3 — chiorese; — chioriş, chiondoriş; — t. hor, aveugle, 6mouss6 Z. 768c. Mikl. II, 9. o 334. Chiostâe, briă, ciucure ; piedică, butuci la picioarele cailor (Ce. III, 312 : Și bolerii merg înaintea Domnului cu cont&șele pe umeri numai în chlostece; Pan. P. V. [, 102: Cănd te uiţi la el și trece — parcă este în chko- stece; Gorj, D. 32); — t. hăstele, entraves, lien, cordon, chaîne (de montre), 7. 713. MIRI. [1, 10. 

| 385. *Chirhană, fabrică 'Cr. III, 252: Și să vorbească cu meșterii, ca. de se va putea să facă chirhana, adică pustăvărie); -— p. kdâr-yâne (kâr, tra- vail) vulg. herhâne, fabrique, manufacture, atelier, boutique Z. 732, Mikl. II, 4. 336. Chirie, chiridş; — chărigiu, chiragiu, căruțaş ; — închiriez ; — ar, kiră, louage; ce qu'on loue (p. ex. une voiture); loyer, prix ; kirâsy, loca- taire Z. 742a, Cin. 564. Mik. HI, 9. 
337. Chiseă, vas de dulceaţă ; — p. kase, grande lasse â boir, €cuelle, coupe, vase Z. 732, 
338. Chiseâ, pungă de tulun; — AYesadăr, şef de birou (Cr. III, 202); — 1. Rise vulg. hese, sac, bourse, somme de cinq cent piastres; hkise-dâr, porteur de bourse (titre de plusieurs hauts fonctionnaires), caissier 7 783b. V. chesăgiu. 339. *Chiundelie, plată cu ziua, zi de lucru (Ur. III, 159 : Să se plătească . chiuhdelicurile; R. |, 1. 47 : plata ghizdilicurilor) ; — t. giin, jour; giindiiz, jour, de jour; giindelik, traitement. ou salaire quotidien, journâe d'ouvrier 7. 118c 779. Mik. II, 14, 
340. Chkulâf,. un fel de căciulă; — chulalliu, care poartă un chiulaf (Cant. D. M. 59 (119) : Pe lingă dinsul stati do chiulahlii cu comanace albe pre capele); — p.'iilâl, toute sorte de coiffure ; bonnet, chapeau, courrone, diademe, casque; liilâhly, qui porte un bonnei Z, 7560. Mikl. II, 41. 341, Chiulhân, petrecere cu ospete (Isp. Sa. 102: îi trimise o tavă cu ba- clava și vorbă, că are să vină să se puie pe chiulhan); — chiolhaniu, ghiol- hân, care îa parte la un chiulhan; fig. viclean, deștept; cochet (Gorj. Hal. III, 55: ăsta e un şiret şi jumătate Şi un chlolhaniu ; Stam. M. r. 527: ghiolhană, muiere frumoasă ce can trage cu coada ochiului; Cost. 484 : Jhiolband, se “zice in deridere unei femei mare, groasă și grasă) ; — p. Riil--zân, fourneau (făl, cendre), chambre de chaufle, âtuve. cendrier (fig. la poeţi despre lumea pămintească) ; lăl-/âni, qui se tient la nuit dans la chambre de chauffe des bains publics, petit polisson; (ripon, coquin Z. 7572. 312. Chip, chiub, ureior, borcan; -— ar, feud; t. hup, jarre, cruche, vase de terre Z. 7652, Mikl. II, 10. 

343. *Chiureibâşa, slarostele cojocarilor, blănarul curţii (Cr. II, 362, 395);—l. lărh, pelisse: kiirh€i, pelletier 7, 109; —serb. curtibasa Mik, HI, 41. „3&t. Chizlăriu, căzlăriit, famen (Al. P. p. 106: Dar ei frate mult mă tem — de căzlăriul din harem); — căzlar-âga, căzlar-ăgasi, căpetenia fame- nilor saralului (Cr. 1, 307 : Căzlav-uga, care este peste toată casa împărătea- scă şi pre fete mai mare ; Fil. 130); — t. Xyz, pl. kyza», fille, fenune; hyzlar- agusi, premier eunuque du serail 7. 725c. MikI. |, 97. V. chez. 340.*Ciciclic, parter de flori (Ce. II, 441: Grădină minunat impodobilă cu copaci, ciciclicură şi fintini); — ciceucliu, întlorat, acoperit cu [lori (Fil. 215:
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şal de India ciceacliu); — t. cicel, fleur; cicehlik, parterre de fleurs ; cicella 2. 350%, Mikl. |, 40. | 346. Cicriciniu, hirurg care drege serintituri i—. Cykryl, tour ă tourner, rouet, roue; cykyhgy, chirurgien (qui remet les membres disloqu6s) Z. 3592, 359,. Mikl. 1, 40. | 

347. Cicudiu, de culoare roşiă ca ezizifa> (R. II, 1. 340: O boiama cicudie cu bibiluri de sirmă) ; — t. cigde, jujube rouge 4. 379, ” 
348. "Cift, pereche (la negoțul de cherestele); — ciftilic, ceftelie, moșie, a- rendă, vilă (Ci, 311; Cr, III, 440; Hron. Il, 164 : ceflicuri; Mag. Ist. IV, 154: ecfilic; Ci, 209 : cetfelicuri, Conv. XVIII, 10; BR. |, 1. 390); — t. Gift, :paire, paire de boeufs, terre de labour, nombre pair; cifilih, ferme, maisan de cam- * pagne, mâtairie 7. 3585. Mikl.1. 41. Tot din ci/t deduce Cih. 623 și vorba ff. şleahurile saă cureaoa de la crucea trăsurei,—de unde însă nu poate proveni deadreptul, căci n'avem în rominește nici un singur exemplu positiv de tre- cerea unui 6 turcesc în ţ, trecere, care presupune totdeauna un intermediu neogrecese. V. ctoltar, . 349. Cisher, membrană grăsoasă, partea încrețilă a -măruntaelor (la vi- tel); —. p. Ceger, les parties intcrieures du corps, Îressure, poumon, foie 7. 360, 

- 350. Cilibiu, celebiu, grațios, elegant, nobil (Cr. 386, 402; Mag: ist. IV, 318; Mar. P. p. 1, 176: om frumos și filibiu (0); — t. celebi, maitre, seigneur (spec. grec ou europen) ; poli, bien 6lev€, noble 7. 363b. Mikl. 1, 39. 
351. Cilie, oțel; pl. mărgele lucroase de oțel; — t. celik, acier 7. 3642, Mikl. 1, 39. 
352. Cimbel, tulpan (Bur. 215 : Tot un fel că le gătea — cu rochiile și cimbelele) ; — cimlir, câmberiz, testemel (Laur. (l.); — p. Cenber, cercle, lien frontal, bandeau, mouchoir de tâte 7. 367c, Mikl. ], 39, : 
353. Cimbistră, unealtă de smuls perii ; — t, gimbiz, gimbistre, pincettes; Bimdimek, pincer 7. 365. 367. Mikl. |. 41, 
354. Cimșir, cimişir, cimişcriu, merișor turcesc, Buxus sempervirens ; — t. cimSir, buis Z. 3662. MIK II, 64. 
355. Cinuir, tencuială ; — t. Camur, boue, bourbe, argile, limon 7. 3452, Mikl. 1, 36. ; 
356. Cinghi6], cărlig de atirnat; — p. cengel, croc, crocuel 7. 398c. Mik], I, 39. 
357. "Cinghie, harfă;—ciughodsă, cinghireăsă, căntăreaţă cu cinghia (Hasd. Cuv. I, 273; ct. suplem.) ; — p. Genl, courbă, crochu ; sorte de harpe; engi, joueur ou joueuse-de harpe, danseur, danseuse publique 7. 3682, 3680. Mik, Î, 

39. V. cingăel. 
358. Cinghincâ, țigan (Pol. 543); —p. cingâne, Boh6mien 7. 368b. MikLI, 41 din gr. zoiy(avoc din Otiavoc; bulg. serb. ciganin, rom. ţigan şi aţigan (numiți astfel după secta erelică bizantină a Atinganilor). Miklosich (Ueber die Mundarten etc. VI, 57 urm.) consideră Grecia ca patria primilivă a tu- turor grupurilor ţigăneşti respindite în Europa. 
359. Ci6b, hârb; — p. col, bois (coupe et non coup6), piece de bois, bâ- 

ton. tige, 6clat, copean 7. 3702. Mikl. |, 49. 
360. Ciohiin, păzitor de oi; — p. Cilân, Subân, berger, pâlre; prolecteur Z. 31702. MikI. 1, 42. - 
361. Ciocân, ctocănesc; — cyducă, un fel de cioară; ciocanul dogarului ; - ckocăned, şnep ;— clocănitiure, gheonoaie;—chică, lovire, atac; fig. victimă (Cr. 11, 69 : pentru ctucu a craiului şvedese; Jip. 1 : noi socotim, că săteanu
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este... O ciucă a bătăilor); — p. Câkug vulg. Celic ; cul, celun, marteau 7, 3433; — vsl. cekană; bulg. uk, cukan, okan; mrom. țocu. MiKkI. 1, 38. 362. Crochina, cinchina, curelușa dinapoia șelei de care se leagă baga- jele (Bur. 55 : la cinchina calului); —t. Gylyn, sorie de sac, havresac Z. 3602, Roesl. 50, 

363. Cidaree, pl. cidarecy (Cih. 11, 490 : cloartci), nădragi țărineşii; pînză de nădragi ;—t: Caryl, espăce de gos soulier, pantoufles des paysans et des bergers 7. 340. Mikl. I, 37. In privința trecerii sensului de la «încălțăminte» la <nădragi» ef. t. alura, chaussure us6e 7. 7082 cu serb. kalavre, un fel de pantaloni scurți Mik. 1, 88. V. Calevriy, 
364. *Ciohodâr, slugă domnească, slugă în genere (Cant. D. M. 85 (170) : Ciohodariul poartă grijă de ciubote şi de papuci pentru Domn şi pentru toală curtea); — ciohodar-ăga. identic cu baş-ciohodar (Melchis. 46) 3— baş-ctoho- dâr, întăiul cămăraș al palatului (Cr, 1], 286, 302; Al. 7. 39); — ici-ctohodăr, servitor din interiorul palatului (Cr. III, 302); — îck-ctohodărie (B. |, 1. 54), — t. p. cokadâr, valet de chambre, laquais (5, int6rieur); bus coladâr aga, off- cier de Pintsrieur du serail, un des quaranles pages de la chambre Bianchi A 662. 7. 3742. 'Tot din tureo-persanul Coladâr, deduc Ros. 50 și MIKI. 1, 42 şi pe ciocviit (Hasd. Cuv. I, 273 : ciocotnită lingă ; ciocliavă, ctoclovină si- nonime cu ciocoii), a cărui origină rămîne obscură ; mrom. sehkădiar, sol (R. I, 2. 420). | 
365. Ciolăe, ciung; — culal:, manchoi, estropi6 7. 374c. „866. Cioltăr, arsa; — 1, cul, ul, housse, couverture de cheval, capara- con; haillon, vâtement neglige ; coltar, id. 7. 3892, 974. 874, MikI. |, 43, Tot din cul deduce Cih. 624 Şi rom. dl, fâală, pinză groasă de învelit; treanţă, haină — dar presența lui 7 presupune o formă intermediară neogrecească, care însă lipseşte, 
367. Ciomâg, bătă (Hron. II, 230: Sar) ; — ciomăgăş, ciomăgese ; — t, tumnk, Comat, massue (de hois ou de fer) 7. 3752. Mik. |, 42, 368. Ciorâip — t. corab, bas, chausselle 7, 371. Mikl. 1, 43. 369. Cidrbă, supă; — ctorbagiu, odinioară colonelul unui regimenl de ieni- ceri (Cr. II, 23: Enicer-agă ai strins clorbagii; ib. 148:: Atuncea au porun- cit pașa de s'aă strins toţi ctorbayiă): astăzi însemnează «stăpân, om cu stare»; —clorbalic, casiron pentru ciorbă; —1. corb, soupe, bouillon, potage; corbagy, qui fait ou distribue la soupe, mailre ou intendant de la maison; mangeur de soupe, c, â. d. homme riche: autrefois le colonel d'un regiment des Janissai- res : corbalyl. soupicre 7. 3710. Mik. I, 43. 
370. Cidrcă. — Acest cuvint pe care îl întimpinâm o singură dată (Al. P. p. 105: cu şalvari de corcă lată — cotul cincă galbini luată), trebue să fie resultatul unei confusiuni. Din t, sikerlet (toka), syharlat, isherlat, 6car- late (7. 49, 573, Mikl, I, 77) avem pe de oparie schiziit, materie la înce- Put stacojie apoi de ori-ce culoare (Doc. St. 17 : timbar negru de schivlet), şi pe de alta, prin mijlocirea ung. sakarlut de aceeaş origină, şocărlut, numele unei stofe prelioase (oc. St. 17: feregele verzi de șocărlat; Hasd, Cuv. |, 258). A doua parte a cuvintuluf şocărlat fiind înțeleasă de popor, printr'o procedare cunosculă în Linguistică sub numele de «etimologie poporană»>, el " formează dinir'insa o vorbă a parte şi astfel dă naşiere la o <sorcă sai ciorcă lată» numai spre a da totului un colorit. familiar şi spre a'și explica, în cercul cunoştinţelor sale, ceea ce pentru dinsul e neinteligibil. După părerea noastră decă <şa!vari de clorcă lată» e idenlic cu <șalvari de şocărlat»>. Cât pentru t. cola, coha, drap 7. 373c—din care Cih. 566 şi MikI. [, 49 deduce pe ciorcă—
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33 avem, prin intermediarea ngr. z06ya; rom. țâhă pl. țoașe, un fel de manta (Hasd. Cuv. 1, 256, 306); nsl. coha, manta din aba Mikl. 1, 42, 371. Cir, ciriş, cocă de făină pentru lipit; — p. Giri$, poix de cordonnier, colle forte, glu 7. 353c. Mikl, I, 41. " 372, Ciripic, sfoara roșie a dulgherilor, linie dreaptă (sp. B. 196: se duse drept ca pe ciripie) ; — 1. Cirpi, cordeau du charpentier, ligne droite 7, 3852, 373. Cirâe, făclie, lampă ; fig. favorit (cure e îngrijit ca o lampă) ; client, ucenic, protejatul saă omul casei cutăruia (Ur. HI, 115: Și te ai făcut ales cirac, adică făclie ce ai aprins'o însuş împărăţiea mea cu mâna sa); —ci- racladisesc, a scoale cirace pe cineva; — ciraclic, clientelă(Cost. 191); — p. Cyrâg, flambeau, guide, client, protegg, 6l&ve, apprenti 7. 3590, Mikl. 1, 40. 374. Cişmeă, ceşme, (mold.) fintină, isvor ; — cişmigiu, ceşmegiu, fintînar; numele unui lac în Bucureşti; — p, Cesme, source, tontaine; GeSmegi, fon- lainier Z. 357c. Mik]. 1, 40. 
| a, 375. Cişit, asortiment ; — t, cisit, manitre, fagon, genre, espece, echan- tillon Z. 357c. Rosl, 51. 

| 316. Cisniu, expertiza prin care se regulează preţul obiectelor de consu- maţiune (Pontbr. 134; Laur. GI, 166): — p. câsni, cesni, goit, saveur, a- vant-goât Z. 3412. MikI. 1, 37. V. cişit. : o 377. Cit, materie de bumbac lustruită și înflorată ; — citarea, un fel de a- lagea (Al. T, 81 : Cu anteriu de citarea; R. I, 1. 57: Două citarele) ; — t. cit, indienne, âtofre imprime Bianchi 1, 602, 670; celâre, espece d'stoffe râayee Z. 349. Mil, 1, 42. a | : 378. Ciubotă, ctobâată, (mold.) cizmă ; — ctobolăr, ctobotărie; — p. câbâ- tân, grosses bottes que l'on met par-dessus d'autres 7, 3372; — rus, cebotii, Cobotă Mik]. 1, 34. 
| o 379. Ciubite, cebiic, ţeavă de lulea; vargă, dungă, briă (arhit.);—crubâtea, lu- lea proastă; — cYubuceiu, negustor saii fabricant de ciubuce; servitor ce poartă grijă de clubuce;— ctubucesc, (arhit.) a lrage ciubuce; — 1, Eybul, Cubul, ba- guette, tuşau de pipe, pipe, raie (sur une €toffe) Z. 349. Mik], Î, 43. . 380. Ciufut, cifiit, sgăreit, scump, cumplit (Cost. 195); îndărătnic, evreă ) 

. 

(Pol. 549); — ciufulic, clufuțenie, ctufuție, sgărcenie cumplită; îndărătnicie: — 9 t. Cit, juit, homme meprisable; tal: (mot corrompu) din ar. Johiid, jehidi, Juifs, juif Z. 359a, 97ga, Bianchi 1, 626, 669. Mik], I, âi. 381. Căiil, ciuled, sucitură, scul, jurubiţă (Cost. 162);—t, ile, corde Z. 3648, cule, peleton de fil; balle Bianchi I, 639. ” 382. Ciulamâ, coleaşă, un fel de mincare;—ecf, ţ, Vulamag, bouillie 7. 224c, cf. î. sala, elanc6; un [el de mîncare ce se clătește la gătire 7. 5682, MIikI. 1[,49. 383. *Ciuliie, puslietate, loc deșert (Cr. 1, 274 : la vr'un cYuhu c); — t. că, Căllil, d6sert 7. 374b, ă 384. Climă — t. cuma. la peste Z. 3752. Mikl. 1, 43, 385. Ciurechii, un fel de prăjitură ; — ţ, Govek , sorte. de gâleau, petit pain (fait avec du beurre) Z. 371<, Mikl. II, 12. | 386. Ciuriie, remăşiţă, drojdie (fig.); stricat, prost (Conv. XII, 180 : Cu ce Clurucură de oştire veneaii; Isp. U. sf. 107 : Acest Pan era un cturuc de zei, ce trăea prin păduri); —t, Ceril;, arme, troupe, iroupe auziliaire ; ciiriik pourri, corrompu, fane, use, vain, pourriture Z. 355b, 371. MIL. 1, 44, 387. Ciutâe, Ture dobrogean, porecla Tureilor în genere; fig. nevoeaș, Slingaciă, nerod (Cr. 1, 236, 471: 'Larci clutaci ; Conv. XII, 179: Groaza intră în inimile spureaţilor de ciutaci; ib. 180; Isp. Mih. 5: laniceri, spabhii, tot felul de cutacy năpădise satele; ib. 6, 16, 30, 34, 36, 43; Cost, 190);— ital, 
2 
Citaki, așa numesc 'Turcii pe locuitorii din Dobrogea, Cant. Ist. ot. 309, 340. 

3
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388. Ciuitură, citură, găleată ; (în Trans.) imamea, teimbiţă ; — t. 6otura, 

cotra, cruche ou bouteille de bois Z. 3703; ung. esutora Mik. 43. . 
389. Cirit, albastru inchis; — t. &izpid, indigo Z. 375c. Mikl. |. 42. . 
"390. Cizmă, cizmăr, cizmărie; — t. cizme, botte, bottine Z. 356»; ung. 
csizma Mikl. |, 42. | Si 

391. Cobiir, toc de pistoale la şeaoa calului; — cubiir, un fel de manta 
(Cr. III, 332 : Pe vel Postelnic Vai îmbrăcat cu cubur cu cacom); — t. Fubur, 
6tui, gaine, fourreau, tuyau, conduit Z. 691c. Mikl. 1, 99; mrom. cubiire, pha- 
retra (Mikl. R. U. II, 20). 
-892. Cobiiz, (mold.) cobză ; — câbză, un fel de ghitară ; — cobzir, cobză- 

rie; — t. lkopuz, sorie de guitare, lulh â une corde 7. 711; — rus. rut. pol,. 
kobza Mikl: 1, 99. a 

- 393. 00fă, (mold.) doniţă, vadră; — t. oga, Roma, kofa, seau Z. 719a. 
Cih. 567. Mikl. 1, 97. 

- 394. Cogeă, goged, coşcoged, gojgogei, mare, adult ; — t. koga, homme âg6, 
vieillard din p. xoga, vieillard, maitre ; kogaman, vieillard; grand, norme. 
Z. 1132; — gojgoged e o reduplicaţiune din koga, iar cogeamite vine de la 
serb. 4odzamiti de aceeaș origină. Mikl. 1, 97. V. Hogea. 

395. Coinâc, noada șezutului, osul glesnei; os, bulgăre de cărămidă sau 
alt lucru, de care se leagă o sfoară de apucat o cracă, un zmei (cf. Cost..210: 
coinac, flăcălaş ce începe a curia); — t. kainak, fesse, culasse; grifle des oi- 
seaux de proie Z. 688€, | 

396. Colân, briă, curea ; — t. kolan, sangle Z. 720. Mik]. |, 98. 
* 397. Colceâg, manșon; un fel de tuzluci ce se încheie pe picior cu copei (Cost. 

212); —t. kolăak, manchon Z. 720. Mikl. 1, 98. ! 
308. *Colgiu, perceptor (Hron. II, 230 : am orinduit colgii şi .subaşi, adică 

ca nişte zapcii și polcovnici; Ur, III, 135: colcir; Ci, 310); — t. holgi, col- 
lecteur Bianchi 1, 748. 

- 309. Colibă, covergă, bordeiă; — colibiş, care locuieşte într'o colibă ; — 
t. kohba, kalba, kulibe, chaumitre des paysans, cabane, hutte Z. 588b. 621b; 
din gr. aX6âm, care, prin. mijlocirea 'Turcilor, pătrunse în limba romînă şi 
în mai toate limbile slavice Mikl. I, 88. 
„400. C6lţea, numele unui turn în Bucureşii însemnat odinioară prin înăl- 

țimea şi mărimea sa (Cal. b. 1875 p. 47: Cotoiul era acolo gata să mărească 
lucrurile şi să îndruge la laude căt turnul Colţit; Pan. P. V. 12: Minciună 
căt Culfea de mare). In acest sens trebue rectificată (ap. Cih, 1], 568) vorba, 
a căreia origină remiîne obscură, 

401. Colin, măgar sălbatic; — t. kulan, âne sauvage 7. 7205. - 
„402. Comăş, cumdş, stofă de mătase ; — comăşea, haină de mălase (Cr. II, 

45 : îmbrăcându'! în haine proaste în loc de comişea) ; — ar. kumaă, tout ce 
qu'on ramasse par terre; 6tofles de differentes especes, hardes, robes, tapis 
ete. Z. 708. Mikl. 1, 100, | 

403. Conie, popas, loc de mas peste noapte, han, locuinţă ; zi de călăto- 
rie :.— condedr, (Codr. II, 469) în Moldova însemnează colăcar sai colăcer, 
adică inainte-mergătorii mirelui; — conacciu, conăcâr, care îngrijea de conace 
pentru 'Lurcii ce călătoreau prin țară; — conăcese, a face conac; — t. Rona, 
hotel, auberge, lieu ou on descend. journâe de chemin, logis, hote; konak&y, 
marechal! de logis Z. 722c. Mikl. 1, 98. 

404. Condăc, strat de puşcă ; — t. undal, londal, crosse du fusil Z. 7232. 
Mik, 1, 101. - 

„405. Condhir, un fel de pantofeu toc şi turieac înalt (Pan. Șez. II, 62: într'un 
condur și într'un papuc; Isp. B. 24, 187); — conduru- Doamnei, Tropaeolum
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680 L. ŞAINEANU, " 35 "majus (Br.);— untura, kundura, soulier (europâen) din gr. x69opvyos Z..'710B, 406. COnteş, contâş, cântuş, vestmint blănit (Mag. Ist. IV, 11: îmbrăcân - du'l pe Măria sa și cu un conteş de samur foarte frumos); astăzi ţăranii poartă conteș la zile mari; — , kontos, robe exl6rieure ă manches âtroites Z. 7232. MikI. |, 98. 
407. Câpcă, cataramă ; — t. opta, agrafte 7 714c, Mik]. |, 99. 408. Corabei, corăbidară, un fel de prăjitură (Pol. 189; Cost, 253) ; — t. kurabije, korabie, espece de petit gâteau rond et plat fait aux amandes Z. 695= ; serb. gurabija Mikl. 11, 14. - 

| *409. Corasân, tencueală (Mold. și Trans.) ; — semință de corasan, semina santonici; — p. orâsân, chaux de IKhorasan, c. ă. d. c&ment de chaux mel6e avec de la brique broye 7. 404c, MikI, I, 74; numit astfel după provincia persană unde se fabrica acest ciment și de unde se aducea acea semînţă. 410, Cortorosese, colorosesc, a se scăpa de ceva; a se căra (Isp. B. 208: că se cortorosise de sărăcie; Isp. U. sf. 7: nici ei nu se puteaă cortorosi de balele vrajbei); — t. kurtulmak, &tre delivre, se sauver, s'6vader 7. 7143; — bulg. Kurtulisam, serb. kurtalisati Mikl. I, 102, 411. Cordiii, coruiiă, curiiiă, un fel de uliu ; — corotât, cu nasul aquilin (Al. P..p. 90: cel Şrec mindru corotat — ce şedea cu Domnu 'n sfat);— t. or. karagu, 6pervier 7. 696, Vorba rominească vine deadreptul de la ung. ka- 1. 
'uly de aceaş origină Mikl, I, 

412. *Coş, trupă, tabără tătărească, cort (Cr. |, 262, 264, 303 : Hanul ab purces cu coșurile sale spre țara leșască: ip. 320, 365, 398, 484; II, 353: Cătanele au lăsat coşul, ce ai avut în şes sI, 6); —t, lo$, troupe ; lieu da station, camp, maison, lente 7. 717, Mik, 1, 99. 413. Corătă, albie mare s—ar. t. Rascata, tuvata, grand plat rond en bois ou en terre Z. 7112. Cih. 568. Mikl, I, 94. 414. C6z, atu, tromf (în cărţile de joc); în locuţiunea «frumoasă coz /» (mold.), se înțelege «care întrece pe celelalte în frumusețe» ; — cf, tiz, si- nonim cu coz (Pol.); —t, koz, atout (Bianchi) ; Mikl. 1, 99. | 415. *Cubeă, cuimbed,, cupolă, boltă (Cr. III, 198:. A căzut toate cubelile mănăstirei peste meşterii unguri şi ai omorit şepte oameni dintr'inşii ; Cant. Div. 93 : virtul acelui rătund sclip sau cumbea; Cant. D.M. 116); — ar, hubbet, ubbe, humbet, coupole, dâme, 6difice voat 7. 690%. Mikl. 1, 99: mrom. cubic, camera (Mikl. R. U, II, 20); de aceeaș origină fr. alcâve, it. alcova, sp. alcoba Diez 1, 13. . 
” 416. Cică, căciulă domnească împodobită cu pene de struţ (Cr. II, 300; Al. P. p. 146: scotea cuca de Novac—și punea un comănac);—p. kuka, bouton, agrafe; bonnet orn6 de plumes que portaient autrefois les princes de Valachie et de Moldavie, ainsi que le commandant des janissaires 7. 7195, 417. Ciicii, obiceiă aproape dispărut în Dobrogea în ziua de lăsatul de brinză, pe care eminentul colector al baladelor dobrogene îl descrie astfel : <S'adună 20 flăcăi, din care unul s'imbracă ca diavolul cu coarne şi cu haine îimpestriţate..... apoi merg pe la case şi joacă.» Bur. 26; — cf.t, ko6, belier Z. 7126; t. nordie du6, id. Mikl. 1, 97;— cf. tirca, în fona obiceiă aproape identic cu cucil, asupra căreia Cant. D. M, 142 (289) ne a lăsat următoarea, descriere: «In ziua de Crăciun îmbracă pe unul cu un Sac de pinză, la care leagă un cup 

su
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„419. Cucunâr, cocondr. pin, un fel de brad; — cucunără, coconără, rodul 

pinului (Gorj. Hal. II, 37 : Şi găsird o mulțime de finici, adică hurmale (!) şi 
cucunare) ; — p. hiihnâr, espece de pin. cedre 7, 776; ngr. zovzovvaptă. 
Cuvintul persan e de origină grecească cf. Hehn, 259, 260. | 

420. Cuilă, Hailă (Cost. 517), turn, ascunzătoare sub pămint, gazdă de hoţi; 
(în Trans.) văgăună în munţi ;—ar. lullet, dudle, sorr met, cclline, bourg, tour, 
clocher. Z. 706€. Mik. 1, 100. V. Fdicula. ” 

421. *Ciuilp, pricină (R. II, 1.328 : ei mai mult găsesc culpul — de o rup 
mai rău de cât lupul);—t. Aulp, anse, manche; fig. cause Z. 720, 

422. Cultiic, coltte, lit. (pernă de) subsiori; perniță; codru, colț de pâine;— 
t. koltuk, aisselle, bras ou dossier d'une chaise 7. 7202, MiKkI. 1, 98. 

423. Culie, streajă, caraulă (Cr. 1, 20; III, 358 : strejile lipsite toate, la 
culuce nime nu'i);, — culuceiu, (mold.) gvardian : — t. kul, serviteur, soldat ; 
hullul, servitude, garde, corps de garde ; kulluhăy, qui est dans le service, 
serviteur Z. 719c, Mikl. [, 100. . 

424. *Cumbară, bumbară, bombă, obuz (Cr. IL, 265 : Eară pe Nistru cu 
podurile ai pus Antioh Vodă cumbaralele şi glonţurile cele de puşce; ib. 155, 
297 : combarale; Hron. II, 199: gumbărale; Col. 1881, p. 569 (cântece soldă- 
țese) : cu tunuri și bumbarale ; cf. Băle. 658); forma Dumbara pare a fi o.eti- 
mologie poporană prin influența vorbei bombă (Mag. Ist. IV, 97 : bube); — 
cumbaragiu, bumbaragiu, bombaraier (Cr. II, 65 : bumbaragii și ucenicii lor) ; 
— cumbaragi-băşa, căpitan de artilerie (Mag. Ist. II, 325 : Un agă ce era 
cumparagibuşă împărătesc) ;—t, feumbara, bombe: hkumbaragy. bombarăier; humbaraty basy, chef des bombardiers 7. 708c. Mikl. Î, 74, 101. 

425. Cunabiu, conabiu, cănepiu ; de culoare roşie închisă (R. II, 1. 240 : 
Un-zabranie cunabiu ;. Cost. 225); — ar. hunneb, chanvre ; huanei, fait de 
chanvre Z. 709. Mikl. |, 9. - | - ».426. Curamă, contribuţiune, porțiune : colectă; — ar. guremâ, gurama, 
(t. ca sing.) concours des eranciers (pl. din ar. garim, dâbiteur, redevable, 
crâancier ; quote-part de chacun des crâanciers dans une faillite) Z. 647; — 
ngr. xobpauăs Cih. 570. . 

427. *Curbăn, ofrandă, victimă, animal de jerifit (Cant. Div. 151 : Ca pre 
aur în cuptoriă i-a ispitit și ca jertfitul curban au luat pre dinşii); — ar. kur- 
bin, sacrifice, oflrande Z. 696. Mikl. 1, 101. Astăzi vorba s'a păstrat numai la 
Macedo-Romini (Mik. R. U. 11, 20). | 

428. *Curbet, vecinătate, apropiere (Beld. III, 339 : între ei mai era încă 
un curbet posomorât); — ar. urbet, proximil6, voisinage 7. G97a. 

429. Curceimă, șofran; — ar. Peurhum, safran de PInde (Bianchi), înrudit 
cu ebr. larkâm, de unde şi gr. 057403 Hrhn, 227. : 

430. Curm, a rupe, a fringe; a întrerupe, a tăia şirul; a isprăvi, a sfărşi; 
—curmătiră, vale, care taie o irecere prin munți;—curmeză, lăietură, funie 
(de teiă); — curmeziş, pieziş: — t. lyrmal:, rompre, briser; hyrma, rupture, 
plis, tresse Z 727b. Cih. 570. Mikl. 1, 96. - 431. Curmăl, Hurmăl (Gorj. Hal. II, 37); — p. urmă, datte Z. 406, 
MIRI. 1, 74, i 

432. Cuirsă, mirodenii (Gorj. Hal. III, 38 : Casa era cam cu ceaţă de fu- 
megarea miresmelor, precum de odagacii, de aloii, de curse) ;— ar. urs, 
disque; pastille Z. 6975, 

433. *Curugiu, invalid, veteran scutit de a merge la resboit (Cr. 1, 20);— 
horu, bosquet, bocage; loruy, garde loreștier, soldat velâran laiss6 en garni- 
son avec sa solde et exempt d'aller ă la guerre 7. 715c.
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434. Custir, remăşiţă, lipsă; defect, viţiu, greşală ;— ar. fusăr, manque, imperfection, default, faule, vice; reste, surplus Z. 7032. Mikl, Î, 102. | 435. Cuişeă, colivie; cori (la Evrei); — p. RES, last, kiosque, pavillon, bel- vedere, petite maison 7. 7745, Mik, II, 10. 
436.: Cutie— p. t. latu, kuty, boite, €tui 7. 719c. Mik]. I, 102. 437. Cutnie, materie de bumbac şi de mătase (Fil. 15: cu anteriu de cutnie ca gușa porumbului), — ar. Huta, kutun, coton; kutni, espâce d'etofle de co- ton et de soie 7, 704. Mikl. 1, 102 ;— de aceeaş origină it. cotone, fr. coton, sp. algodon, germ. Kattun Diez I, 143, 

D. 

438. Dâdă, în Muntenia (la țară) sinonim cu ţaţă, în Moldova cu iele (Isp. B. 65, 345, Jip. 21); — dădăcă, ingrijitoare de copil; — dădăcesc, a îngriji de creşterea unui copil; p.t. dada, servante, bonne d'enfanis, gouvernante 7. 4185; serb. dada, mamă, ţaţă ; mrom. dada, mamă; ţig. dada, mamă Mikl. |, 44. Cf. Iele, nană. 
439. Dahiu, pălrunzător, ingenios; şiret, viclean (Jip. 16: parc'a fost năsdră- van or dahiu; ib. 60 : cine "şi schimbă limba Şi vorba e sec, dahiu, pădureţ, căpieat, lud);—ar. dahi, fin, rusă, astucieux: ingânieux, habile Bianchi I, 809. 440. Diiuuese, dâinese, a dura, a ținea mult timp; — t. dajanmak, Sup- puyer; durer, persisier, subsister 7. 6132. MikI. [. 44, 
441. Daiercă, iobu ursarilor ; suita militară (Isp. U. sf. 44: îi dădu un fel de tobă de aramă, cam ca darreacu; Beld. ÎI, 406 : daxereaoa lui mai toată); — ar. dâire, cercle, circonl6rence ; tambour de basque (dâir, rond) Z. 429 Mikl.-[. 44. 
442. Dalăc, inflamaţiunea splinei (la cai); Poama vulpii, Paris quadrifolia (Br.);—t. dalai, rate 7. 490, Mik! ], 45, 
443. Dalcaie, lit. căciulă lungă; linvăă ; — t. dul lacul, qui porte un long bonnet, ecornifleur, parasite 7. 420, | 444. Daldisese, a risea, a expune, a urca suma de joc (Pol. 92 ; Cost, 290); — cf. t. daldyrmak, prolonger, enfoncer; diftamer q. qh., mâdire ; dal-. dalamal:, cacher quelque chose derricre soi Z, 420. 4213, 445. Damlă, dumllă, apoplexie ; lil. picălură ;—damblaliii, damblagiu, a- poplectic:—t. dala, goulie, apoplexie Z. 421c. [n privința conexiunii sema- siologice între « picătură» sa «curgere» și <apoplexie»> putem adăoga, pe lingă celelalte exemple citate de Cihae (Ii, 39, 571) şi Miklosich (|, 45), şi următorul (Cr. II, 223 : Duca Vodă, oblicind că au poprit Ungurii banii, Paă lovit ca- taroi (ce se zice damla) de voe rea şi aă murit în loc; Mag. Ist. IV, 165:i ati venit cafaroiii şi ai muri!). In limba modernă cataroii—gr, zadațiai, apo- plexie (lit. ceea ce curge, picură : causa boalei crez&ndu-se c'ar fi nişte pică- turi căzute din creeri) a păstrat numai sensul de <guturaiă», dar în L. B. 106 cătăruie însemnează încă «apoplexie», 

446. Dam, (în basmele muntene) clădire, zidire (Cal. b. 1885 p 50: îm- păratul zărind damurile de case; ib. 1877, p. 38 : se minunâ foarte negăsind nici puii de om într'atâtea damuri de case); — t. dam, muraille, maison ; stable â cochons Z. 4212, 592: bulg. dam, grajd MikI. 1, 45. 4417. Dandană, dănănâie, sgomot, larmă; turburare, neunire, ceartă; în- timplare rea, faptă de mirare; —ar. tantana, bourdonement son, bruit, (racas, son des instrumenis; fig. pompe, magnificence Z. 603b, Cin. 571. 448. Dansă, semn tipărit cu fier roș (pe animale);—tenchiii, monedă mă- runtă, lucru de nimic (Cih. II, 407); a doua parte a unui dram;—p. L. tamga,



38 ELEMENTELE TURCEȘTI ÎN LIMBA ROMÂNĂ. 83 
marque, empreinte (faite avec un fer chaud); t. or, tanka, tenke, argenit, monnaie din p. dani, granulum, de unde şi rus. denygi, monedă Z,. 309c, 249a, Mikl. 1, 45. 

449. Darâ, daria, scăzămintul greutăţii unei marfe (Pomp. Bal. 58 : Vin- dețţi frate nevasta—și'mi plăteşte daria);—t. dara, tare, d&chet. 7, 419. 589%; . din ar. taraf, lit. departe; taraha, a arunca, a lepăda Mikl. II, 68. 450. Darabân, dărăbânţ, paznic, ostaş pedestru ce străjuea la curtea dom- nească (Al. P. p. 180: Lefegii şi darabani—cu ai lor mîndri căpitani; Cr. III, 151; Negr. 29: darabaniăă Agiei; Bălc. 644, 649); — p. der-lân, gardien de porie Z. 172%; ung. darabant, de unde Şi dorobanț, de aceeaș origină o- rientală, ca şi germ. Trabant, fr. traban, etc. Roesl. 33. 
451. Darâc, pieptene de dărăcit lână ; — dărăcesc, a pleptăna lâna ; —t. tarak, peigne Z. 2452. Mikl. II, 68. | 452. *Dasil, tobă mare;—tabulhanid, tubulhand, musică militară turcească (Cr. 1, 453; II, 49; Mag. ist. II, 169);—fabulhanagiu, musicant (Cr. 11, 112); — t. dazvul, daul, tambour, caisse; ar. tabl (pl. fubâl), tambour, timbale; tabl-ydâne (tabyl-xâne, dawul-yânc), corps de musique, musique militaire Z. 593b. 5956; serb. dambulhana, dabulhana Mik] I, 46; II, 65. 

> 453. Davă, pricină, judecată (Cr. III, 176; C, 309: pentru acest fel de min- cinoase davale şi pări; Hron. II, 181);—deser, dtvră (Pol. 94), şi prin influenţa lul avere: daraveră, daravere, alacere, vinzare;—davagiu, dovagiu, părător (Cr. II, 327 : până nu erai amândouă părţile dovagi!, ce se pâraă faţă) ; — davagilic, acusare, apel (Pol. 92);—ar. da'wca, asserlion, prâtention, reclama- tion, procăs, querelle; da'agy, plaideur, demandeur en justice 7. 429c. Mikl, I, 46. Cih. 572. " 
"45%. Deftâr, tefter, tăbliță, registru (Mag. Ist. IV, 114 : şi ai pus cartea aceea în alte scrisori și fefterură ce avea; SI. M. r. 498: dacă nu ne plăteşti căt am scris la țe/ter); — anatefter, protocol (Mag. Ist. IV, 141: aă dat Măria sa toată socoteala până la al șaselea an, cu anatefterurile ale anilor. tre- cuți) ; — defierdăr, tefterdăriu, teftedăriu, ministru de finanțe (Mag. Ist. II, 207, 212, 228; Cr. III, 40, 193, 137); — iefiergiu, secretar (Hron. II, 1871);— defter, te[ter, tablette pour 6crire, livre de recette, agenda, registre, catalogue,. role din gr. Oup3pa, pergament; ana-defter, matricule, protocole: (ana, mere); defter-dăr, (autretois) ministre: des finances ; (ă prâsent) conirleur gensral des finances d'une province 7. 4302. Mikl. I, 46; II, 70. 
455. Deliu, voinic, viteaz; subţire în talie, nalt la stat (Bur. 192 : Fra- tele cel mijlociu — ce era mult mai doliu; Al. P. p. 114; Cr, III, 374, 409); delii, ceată de călărime (Băle. 594), garda domnească, al cărei comandant se numea delibașa (Cr. III, 397, 216; Fil. 38);—t, deli, fou, brave, courageux; pl. delilcr, les fous, les braves, (autrelois) un corps de cavalerie l6gere, dont le chef portait le titre de ded; basy 7. 434%, Mik, I, 46. 
456. Derbedâii, lit. care umblă din ușă în ușă, om fără căpătâiă (Bela. II], 389 : ceilalți, pe o câlitură, derdemei (!) şi nevoieși; Al.T, 136: derbederi!);— p. der, porle; der-be-der, mendiant, vagabond 7. 424, 
457. Dert, durere, alean (R. II, 1. 330: având palimă și dert — şi mă supără la piept);—p. ded, douleur, chagrin, maladie 7. 425c. Mikl L, 47. 458. *Devetiiiăi, lit. păr de cămilă ; de culoare galben închis (R. 1, 1.340: O cămașă cu mătase verde şi decetue); — t: dese, chameau ; deace tuju, poil de ch&vre; couleur fauve 7. 3285, 4.442. Ei 
459. Devlât, dovlez, înalta Poartă, împărăţia turceuscă; fig. majestate, mă- rire, putere, belşug (Bela. III, 359, 409: cu a Deoletulu dușmani n'ait mai vrut a fi unit; ib. 375; R.1, 2. 385 ; II, 1. 328); — ar, deulet, revolution du 

N 
.
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temps, fortune, prosperit6, richesse, empire, gouvernement, puissance, dyna- stie Z. 4428. Mikl. 1, 47. : 

460. Dezshin, dizghin, friă, hăţuri; pinten, săritura calului (Al. P. p. 80: Trei desbinuri că mi-l da);—t. dizgin, tizkin, râne Z. 3325, Mik]. I, 49. 
461. Dică, moment principal, nevoe, extremitate. Considerâm această vorbă identică cu adică prin aferesa lul a: în locuţiunea «când o fi (o veni) treaba la adică», vorba adică are tocmai sensul de «moment, point capital» (Cih. 1, 573); şi în cele două citate ale d-lui Cihac (Al. T. 1124: să nu cum- va să mă laşi la dicd; Conv. XI, 194: tocmai acum la dică), cuvintul dică poate fi înlocuit cu adică din locuţiunea de mai sus. CE, t, del, fin, extremite 7. 430€.— Tot aşa vorba deciii (Cih. II, 572), în înţelesul ei juridic, e un .sub- stanliv format din conjuncţiunea decl, care arată tocmai o conclusiune sai o resolu|iune, 
462. Digrimei, un fel de haină (R. II, 1. 340: o digrimea de buzea); — cf. t. dikme, couture, broderie; facon de tailleur 7, 4823, ; 463. Dimerlie, lit. (vas garnisit) cu fier ; (mold.) baniţă (Al. P. p. 389: dimerlia scutura-harabale încărca); — 1. demir, fer, instrument de fer, ancre; demirl, de fer Z. 435€, Mikl. 1, 46. | 
464, Dimie, stofă groasă de lână saă de bumbac; —dimicatân, dumicatân, micatân, pînză de bumbac lusiruită peniru căptuşeală (numită în Moldova şi pielea draculut); — t. dimi, tâtaine 7. 435c, Mik. |, 48. V. culnie, | 465. Dinâr, para, ban ;—ar, dinâr, monnaie d'or, argent din gr. &xjyăptov Z. 4482. Mikl. 1, 48. 
466. Dir-miîr, tir-mir, arababură ; — . ar u mar, lar mar, disperse, 

confus Z. 589. Mikl. II, 69. 
"467. Dirviciii, derviș (Mar. P, p. |, 79 ::Veste lui dirviciă îi da);—p. der- aci5, pauvre, mendiant, religieux musulman Z. 4275. Mikl. I, 47. 
468. Divân, sfat, adunare; curte de casaţie; un fel de pat; — divanist, divanit, boier de divan sat steinie; — diran-chiatip, logoteţel sai dieac de divan (Ur. III, 133); — drvan-efendi, secretar domnesc (Cr. III, 239; Cant. D. M. 63 (125)); — p. dârân, conseil du prince, tribunal, canap6 oriental 7. 4485; diân efendisi, secrâlaire du conseil (4jatid, commis) Bianchi "1, 897. MIikI. |, 49. Diez I, 156. | | & 
469. Divictâr, țang de boierie, probabil identie cu Mare logofăt ; lit. cel ce ţine călimările,. scriitor (Cr. III, 302 : Dizictarul, „care. mai înainte vreme această boierie n'a lost, făcându-se de la Grigorie Vodă);—ar. t. diacit, encrier, €critoire Z. 449; divildâr, grand prince, grand vizir du Sultan d'E- gypte Ham. XVII, 223. | 
410. Dizdâr, comandantul unei cetăţui (Cant. D. M. 22 (42): pentru paza cetăţii se orindulește un dizdariu; Cog. Arh. II, 42: unde şede un dizdar de păzeşte bogazul), — p. diz, château, forteresse; diz-dâr, commandant d'un château Z. 4282. Mikl. 1, 49. - | 471. DOldora, dăldura, diildora, plin, îndesat (Cal. b. 1885, p. 18: şi va- cile cu ugerile doldora; ib. : cămara era doldura de plină cu mîncări; Col. 1882, p. 126: de 'și făcură burţile duldora) ; — doldorese, îndoldoresc, a umplea, a încărca (Jip. 29, 58); — dolofin, plin; irupeș, gras şi gros (Jip. 94: înmiit e folosit. Rumânu, când are punga dolofană din păstrare şi din muncă ; Isp. U. sf. 18: unde mi "ţi născu un dolofan de copil); — ddlfa, nume de cătne (Jip. 51); în L. B. p. 194 dolofan însemnează : a) om de frunte; b) om avut : toate aceste sensuri se conciliază uşor cu t. dolu, dar silaba finală fan remine ob- scură; — cf. durduliu, dordoliu, sinonim cu dolofan ; — ct. dirdora, ceartă, gălceavă, urmă; fig. defect, viţiu împrumuta! (Cost. 361); înfierbînţeală (Isp.
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B. 123 : volnicul în dirdora luptei nu băgă de seamă); — t. dolu, plein, rem- pli, charg6 ; doldurma, remplissage ; doll, plein, en; dolmal;, se remplir, &tre plein Z. 611a, 6116, 611. In privința reduplicatiunei cf. bolhoz. 472 *Domuiz, pore (Hron. II, 188, 194; Cog. Arh.II, 72); — t. dofiuz vulg. domuz, pore, cochon 2.6102, . 

413. *Dovă, dud, rugăciune (Cr. 11, 200 : aă intrat Turcii și ai făcut dova în limba lor; ib. 324 : 'Tureir strigă cu totul tare, când fac dora adică se roagă lui Dumnezeu ; III, 157, 305; Cog, Arh. II, 11, 16, 22, 64 : Turcii nu- mai de cât au început a striga cu sgomot mare, precum strigă ei la duvava |. lor sara, şi dimineața : alah, alah, alah! apoi: hu, hu, hu! după obiceiul lor); — ar. duâ, pritre, invocation, b6nediction, salutation 7. 429; serb. dova, alb. duva Mikl. 1, 50. 
414. Dovleâe — t, deslek, esp&ce de melon verdâtre Z. 442c. Mikl. 1, 47. 415. Dragomân, tălmacii ; — fergimdn (Cr. [, 268; 11, 43), terzimân (Cr. . III, 262, 294), ia.; — dragomanie, tergimănie (Cr. 11, 74), terzimănie (Cr. III, 40), dregătoria sai cancelaria dragomanului ; — ar. p. tergiimân, tergemân, în- terprăte, drogman ; tergiimâni, tergiimanlyl, fonclion ou place d'interprete Z. 276c;—ngr, dpayoţăvos, it. dragomanno, fe. drogman, trucheman din ar. tar- Eumân, din targama, haldaic targâm, a explica, a traduce Cih. 573. Mikl, II, 73. Diez |, 157, - IN | 476. Drie, partea trăsurei pe care se ţine coşul; partea teascului de tipo- grafie pe care se așează formele ; car funebru (în Muntenia); patul tunului; mijlocul (Cr. I, 9: Rimul în dricul Italiei este; -ib. 19, 299; Mar. Orn. 1, 274: ți se părea, că e în dricul lernei; ib. II, 166: la dricul nevoii; Gorj. D. 23); — drichea, lemnişor cu care se joacă copii, numit și furca (Laur. Glos. 233); — direclie, diricliu; taler (monedă) spaniol (Fil. 93 : diricliul lei 12, parale 20);— t. direl;, poutre, colonne, mât de vaisseau ; direklil;, co- lonnade Z. 446=; ung. derâl:, trunchiă, corp, mijloc, lucru principal Cih. 574. Mikl. 1, 48. 
471. Dubari, lit. de două ori sai aruncătură îndoită în jocul de zari; fe- „Stă, înşelăciune ; — p. du-bâre, deux fois ; rafle (au jeu) ; mauvais tour, fraude Z. 162. 4372. Cih. 574. | 
418. Dubis, un fel de luntre (Văcărescu, Istoria, etc. II, 302 : dombaz); —— dubăsăr, luntraş (Cr. III, 124; 164; Melchis. 188); — t. tombaz, ponton (barque) Z. 327<;rus. dubasii, pol. dubas Mikl. H, 76.. 
479. Dudică, domnişoară (în Mold.) ; — t. dudu, perroquet ; dame arme- nienne Z. 437. Mikl. 1, 51. 
480. Dugheână, dogână, prăvălie (în Mold.); — ar. dullân, boulique Z. 430. Mikl, |, 51, - 481. Dukiim, mulţime, gloată ; pradă, jaf (Cr. II, 200; III, 4: s'aii întors Tătarii cu dez şi cu robi mulți; Cal. b. 1881, p. 23 : merse pină la poarta acelor palate cu lumea dum după ei), — î. dojum, bulin, grande quan- tit6 de choses, abondance Z. 4445. Cih. 574. 
482. Dulăimă, tunică lungă; — t. dolaman, dolama, habit de dessous que 3 g 

que les janissaires poriaient en grande tenue Z. 442. Mikl. 1, 50. 
483. Dulăp, lit. vadră de apă; scândură lungă, lată şi groasă (mold.); al- mar; un fel de leagăn la Paște (în Munt.); fig. renghiă, festă ; — p. dolad, (dul, seau; â, eau), roue hydraulique, tout ce qui tourne, rouet, armoire tournante; embuche, trait de ruse, tromperie 7. 442,. MikI. 1; 50. 
434. Dulâii, câine mare; dâlcă, cățea ;—duliţă, dim.; fig. foarte iute ; — p. tule, chien de chasse 7. 611c, - 
485. Dulghâr, dulgherie j—t. dilger, charpentier Z. 442%, Mikl. |, 51.
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486. Dulm, (Pol. 119), durmăle (Cost. 366), un fel de dovleac;—t, dohna, farce, viande hache 7. 442. Mik], I, 50. 
487. *Dunanmă, petrecere, iluminaţie; flotă (Cr. 1, 466; II, 168; III, 70: să se veselească Domniea, să facă dulama (1); ib. 228: au făcut mare du- nanma în tot Iașul şi prin toate tirgurile; Cog. Arh. II, 17 : sta făcut alalul dunanmaliy pe boazul mării, adecă al armadiei ; ib. 52, 116); —t. donanma, ornement, splendeur, pompe d'un souverain ; dâcoration d'une ville et TEjouis- sances publiques (p. ex. & P'oceasion d'une victoire); flotte, escadre 7. 443h, MIEI. I, 50. 

| 488. Durbic, cadă de lemn de 40 vedre (Ion. Agr. 267); — cf. t. dibel;, grande cuve ou mortier 7, &tăe; alb. dăbel;, cadă de unt MIRI, I, 48 489. Dugmân, duşmăntsc, dușmănie ; — p. dăsmân, diămen, ennemi, ad- versaire Z. 429. Mikl. 1, 52; cf: zend. du, dusmanan, primiliv înrudit cu gr. &vouevwfis Curt?, 225. 
490. Duşumei, duşmed, duşame, (mold.) pardoseală; — t, dăseme, dăseme, plancher, parquet, pave Z. 440, Mik], I, 52. Na 491. *Duzdisese, întocmesc, orinduiese (Cr. III. 449: sai duzdisit alaiul); — t. diizmek;, (aor. dăzdim), arranger, former 7. 4395; bulg. duzdisam Mik, [, 52. 

E 

492. Ecpacâ, ehpacă, servitori, suită; parlidă (Fil. 345; 222 : Domnitorul împreună cu toată cepacaoa sa; Al. 7. 1234; Cr. II, 466);—ar, etl& (pl. din . tai), suite, domestiques, clients 7. 7a, | 
493. * Edecult, Ldiculd, lit. cele șapte cule; închisoarea celor «șapte tur- nuri> din Constantinopole (Cr. I, 367; II, 69, 186, 344 ; IIL,40; Mag. Ist. IV, 28, 142); —t. jedi, sepl; jedi lulle, les sept tours pres de Constanlinople de- stines A servir de prison d'6tat Z. 9602. Mik. I, 81. V. cula, - . 494. Edirn6, Idirn6, Inderncă, oraşul Andrianopole numit în Cronice şi «Udriu> (Cr, III, 264; Fil. 153 : chilimuri virgate de Jdirue; ib. 158 : halvale de Idirne; Al. T. 81 : şi cu (es de Indernea; Ur. IV, 131: Edrine) ; — t. e- dirne, Andrinople Bianchi 1, 40. 
495. Efeâ, cfedle, foiţe subțiri de aluat frămintate cu ouă și unt (Cost. 371); — t.jufka, mince, fin, subiil; espece de gâteau mince, feuillette Z.973c. Mikl. 1, 83. 
496. Efendi, domn, titlu pentru persoanele civile (Cr. III, 440; Pan..P. V, 76); — efundi, maitre, monsieur, homme bien 6lev6, bienfaiteur din gr. ab- îvens, care lucrează din propriă autoritate Z. 752. Mikl. |, 56. : 497. *Eftă, lămurire, scrisoare (Cr. III, 286, 282: aducere a o seamă din boieri, ca să dea seamă de c[tal le ce aă seris; Ur, UI, 177); — ar, îftă, action d'€clairer, de rendre une decision 7. 715. V. fetfa. 498 Bolengeă, englengcă, igliged, petrecere, desfălare (Cr. III, 198, 215; Gorj. Hal. 1, 73, '7); — cglendisesc, englendisesc, a se desfăta, a petrece (Cr. III, 198; Gorj. Hal. |, 80; R. II, 1. 829: qoar temburi nu cghilindesese) ; — " t. ejlenmel, eglenmel:, passer le temps, S'amuser, se diverlir; ejlenge, eglene, passe lemps 7. 82, Mikl. 1, 56. - | 

> 499-* El-âgă, el-agasi, comandant (Cr. 1, 364; II, 25, 102, 139); — ed- serdâr, id. (Cr. 1, 365); —t. er-basy, el-basy, chel de file (er, homme) 7. 22. Bianchi, |, 45. 
900. EIbât, helbit; fireşte, negreşit; — ar. elbet, necessairement, certai- nement, de toute fagon Z. 85c. Miki. 1, 56.. a e
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501. Elciu, trimis, ambasador; — t. elci, îlâi, envoy6, ambassadeur Z. 

15î€. Mikl. 1, 56. - 
502. *Emectăr, emictăr, vechiii servitor (Ur. II, 118, 175: arătatul Domn 

e slugă dreaptă şi credincioasă şi em: ctar a înaltei mele împărăţii) ;—t. emek, 
travail, servitude ; emeldâr, laborieux ; qui a du mârite; qui est en service, 
vieux serviteur, vâlâran 7, 96, | 

503. Emielie, miclie. mincare,-porţie de mincare (Ce. II, 252; Fil. 164, 
2325; R. 1, 1. 47: emiilic); — t. jemel, aourriture, repas-Z. 968c. Mikl. 1. 82. 

504. *Ekmin, vătaf, supraveghetor (Cr. III, 129 : Ali aga eminul de hambar ; 
R. 1, 1. 57: ambari emeni; Ci, 311: Vina-emeni ;- Ur. IV, 138 : bina-imine; 
ib. 190: bina-emini); — ar. emin, inspeeteur, intendant (în composiţiune : 
emâni) Z. 982. Mikl. 1, 57. 
"505. Enibahiăr, înibahar, lit. aromă nouă (Fil. 164 : enibahar şi alte mi- 

rodii); rodul plăcut mirositor al arburelului numit și inipahar, îniper, cea- - 
tenă, archiș, Juniperus communis (Br. Pr. 432); — t, jefii, neuf, nouveau ; 
p. ar. behâr, Vahar, 6pice, aromate 7, 229a. 965; bulg. cni Vahar, arome; 
Mik]. 1, 24, 82. “ 

506. Ev6t, adv. da (Al. P. p. 136: Turcii toți cvet zicea); — t. cuced, oui, 
certainement Z. 1452, Ă 

507. *Evmieă, plată zilnică (R. 1, 1.53); — ar. je, jour; jezomie, paye, 
traitement par jour, paye d'une journce. 7. 9765, V. ghevmă. 

508. *Ezâu, chemare la rugăciune de pe turnul geamiei (Cr. II, 150 : şi 
într'acel ceas s'aii strigat la meceturi ezanul) ; — ar. ezân, invitation ă la 
pricre Z. 223. Mikl. 1, 58. 

F 

509. Fâer, mustrare aspră; — ar. fair, colere, tureur Bianchi 11, 347.. 
5910. Falângă, drugul ce stringea picioarele la bătaia pe tălpi, însaş bătata 

(Al. P. p. 129: O falangă 'n drum scotea — pe drumeţi pe toţi bătea; Cog. 
Arh. II, 15 : cu falaga (!) şi cu toege) ; — ar. falala, piece de bois perete 
dans laquelle on retient les pieds des criminels pour donner la bastonnade; 
la bastonnade sur la plante des pieds Z. 6703. Mikl. 1, 59. SE 

511. Fanâr, fencr, felinar; mahala în Constantinopole locuită de Greci 
(Or. HI, 41 : cu mulţime de Greci ai venit, cât rămăsese feneriul pustiu în 
Țarigrad; ib. II, 241 : fenar); — Fanaragiu, aprinzător de felinare; — ar. fe- 
nâr vulg. fener, lanterne, fanal, nom d'un quartier de Constantinople habit6 
principalement par les premi€res familles grecques din gr. qavâc ; fenargy, fe- 
ner&y, qui porte la lanterne, qui &claire 7. 671», Bianchi II, 400. Mikl. |, 59. 

512. Farfară, lanfaron; — fărfălă, (în Trans.) sburdalnic, vintură-ţară ; 
lulăă ; — făfăligă, palaţă ; glumă proastă ; — farafastic, flecărie, fleacuri; 
zorzoane; glumă; — farfusit, găngav, bălbăilă ; — forfotesc, a bălbăi, a bol- 
borosi fierbănd ; refl. a se grăbi (|. B.); — forfota, aâv. grabnic; fără căpă- 
tâiă; — t. faxfara, fanfaron, babillard ; ar. fexfâr, l&ger, inconstant, bavard ; 
Jevfer, action de se d&pâcher, aller vite 7. 654%, 6632. Cih. 576. MIRI. I, 59. 

513. Farfurie, porțelan, taler de porțelan (Cr. II, 179 : Un pahar, ce era, 
în chipul marmurei albe şi a farfurieă; Gorj. Hal. II, 87 : Bucatele erai puse * 
tot în xahane şi în castroaue tot de aur venetie şi de furfurie.de China) ; — 
farfurigiu, care vinde farfurii; — p. ar. fagfir, Pempereur de Chine; nom 
d'une province de la Chine celebre par son porcellaine; porcellaine de Chine; 
fagfări vulg. farfări, chinois, de Chine, porcellaine 7. 668c. Mikl. I, 59. 

514. *Parij, frij, cal, eapă (Alex. 37 : Și scoaseră un farij, adică un cal
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alb cu șaoa de diamant şi de piele de aspidă; Cr. |, 257 : Și tot frij: de cel nemţeşii; ib. 493; III, 67); — ar. feres, cheval : (en arabe moderne sp6c.) ca- vale, jument. 7, 6622; vechiă bulg. farizi; gr. țăpns, mlat. farius, sp. alfaras Mikl. |, 58. ' 

515, Farmazn, francmason; scamator, panglicar (Stam. D. 313; Codr. 1, 1601); — farmazdană, vrăjitoare, fermecătoare (ef. Col. pe 1883, p. 243); — farmazonie, franemasonerie ; — Iarmasun vulg. farmasou, franc-magon ; es- . prit fort, incrâdule; farmasonlul;, magonnerie; din fr. fyanc-magon 7. 6345, G64a, 516. Feregei, un fel de haină largă şi deschisă, manta femetască (Fil. 140 : șalurile şi feregelele Domniței); — t. ferăge vulg. feregr, vâtement de dessus avec des manches larges, manteau des femmes 7. 659. MIiKI, I, 59. 517. Ferfîn, floarea soarelui ; (în 'Trans.) Tagetes erecta; — cf. ferfijin, cuphorbe din gr. etâpfrov 7. 663. 
- 518. Fermân, firmân, ordin împărătesc (Al. P. p. 180: căel am scris la împărăție—pentr'un firman de domnie) ;—fermauliu, provăzut cu un ferman (Ci, 312 : neguțători fermaniiy; Ur. Il, 195, 203); — p. fermân, ordre, com- mandement, ordonnance, diplome &man€ du Sultan Z. 6642. Mikl. I, 59. 519. Fermencă , scurteică cusută cu fir cu saă fără blană ; —, fermely, ja= quelie courte; serb. fermen, fermene Cih. 577, 520. Fes, căciuliță, scufie roşiă (AL. P. p. 260 : Ia retezul părului — pe "din dosul fesulu)) ; — t. fes, bonnet rouge 7. 6662; numit astfel după oraşul „Fez din Africa, unde s'a fabricat mai întâi Mikl. I, 60. - 521. *Fesât, vesdt, turburare, desordine (Beld. III, 395: fesaturi, ziceacă face, s'aducă lipsă, nevoi; Ar. II, 156); — ar. fesăd, corruption. dâpravation, me- chancel, intrigue, perversit€, excâs, crime, dâsordre. râvolution 7. 6663. . 522. *Fotii, decisiune, sentința mofiiului (Ar. II, 176; Ci, 310; Cr. ul, 264 : ai pus impăratul de aă dat fetvalea (!) muftiul); — ar, fohca, decision, d'un mufii, decision juridique Z. 657»; bulg. fetfa Mikl. 1, 60. V. c/ta. 223. Fetnegei, intrigant (Stam. M. r. 124: O ţigancă fetnegea) ; — ar. fine, sedition, 6meule, discorde; fitnegi, qui excite la s6dition , intrigant, malin Z. 6572, 
524. *Flamâng, olandez (Mag. Ist. IV, 98:.au pus pre solul englezesc şi pre solul Phamengulut.. să facă pace; Cog. Arh. II, 11); — filemenl:, filemeng, Flamană, Hollandais din fr. Flamand 7. 6706; it, fiammingo Mik. 1, 61. 525. *Piât, fidt, preț, tarifă (Beld. 1], 413: un lei şi doi, de tot poreul, fi- Yatul era tăcut ; Ur, III, 201; IV, 131: fientul (!) băcăliei; ib. 135: fientul a- bagerilor ; Cz, 361 : fiatu la oile de mumbaia) ; — ar. t. fij, prix, tarif, course, taux, valeur d'argent ; pl. fiât, les prix, ete. Z, 679%, 526. Fil, elefant (Cant. Div. 110: pre fier rugina îl topeşte, pe elefant, sa precum se zice, pe filu, şoaricele îl omoară; Cog. Arh. II, 245 : dinte de fii); astă-zi cuvîntul s'a păstrat numai la Macedo-Romini (Mik. R, U. 1], 42); — fildeş, fildiş, dinte saă os de elefant ; elefant (Pol. 511); — ar. fi, €l&phant; fil dizi, ivoire (t. diz, dent) 7. 673%; p. pil, sanser, pilv, hala. phil Mikl. 1, 61. „527. Filaliu, o țesătură foarle subţire; — ar. filâlă, âtoffe d'un tissu tres fin; "după oraşul Tafilalet in Maroc Cih. 577. 

- 528. Fil6r, pantof țărinese (Laur, Gl. 247); — île, id. (Jip. 68); — 1. filar, filer, bottine â lacer (cum purta odinioară lenicerii) 7. 669. MikI. 1, 61. 529. Filigein, felegeân, ceaşcă (fără toartă); — p. t. filgân, fingân, pelite tasse pour prendre le caffe 7. 6745, MIK. |, 61. | 530. Firfiriu, uşor, sărac; — pirpiriu, sărăcăcios; slăbănog; golaş, îmbră- cat sărac (Pol. 327; Cost. 11, 296); — ef, firfiric, firfirică, monedă (uşurică?)
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turcească veche de argin! în.valoara de 13 parale; — ar, ferfâr, leger, incon- stant ; ferfer. fer[ere, legeretă, inconstance, futilit& Z. 6632. Roesl. 47, | 531. Fistie, fistic, un fel de nuc(ă); — fistichiu, feste (R. ], 1. 339), de culoarea fisticului, verde bătând în galben ; — p. fystyl, pistache, (fruit); fys- !yki, couleur de pistache, vert Z. 6662. Mikl, I, 61. 
„532. Fişie, fiștc, cartece, patron, rachetă; pachetaş (de bani); — t. fise, fisenl;, cartouche, fuse, arme ă feu Z. 6672. Miki. I, 61. 
533. Fitil, seamă, muc, feştilă, palinargiu ; pl. fitilură de pucloasă, chibri- tur (Gorj. D. 96); — ar. feri vulg. fitil, măche (d'une chandelle, d'une bombe), s6ton, charpie Z. 657s; din ngr. peri, care la rindul seă se trage din vsl, sus- tilo, svtstilo (de unde rom. feştilă), lamină, lampă, muc Cih. 577. Mikl, I, 60. 534. Florin, florinţ, în vechime fiorin de aur sai galben (Hasd. Cuv. 1, 26: şi ei am vindut partea de ocină drept 230 Norinţ?, bani tătărăști); — /lorenta, fuluri, aulretois: floria d'or, ducat; î prâsent : florin 7, 6702; alb. flori, bani, aur; mrom. fluri, monedă de aur (R. 1, 2. 425); gr. oz, hnbpi— toate din it. fiorino, mlat. florinus (din os, floare), monedă de aur, bătută mai întâi la Florenţa, care purta ca marea oraşului un crin, o floare. Mikl. ÎI, 61. 535. Formă, firmă, cuptor, brutărie:—formagiu, brutar ; — furun, fyryn four din îr. four; /uryn$y, qui construit les fours, boulauger Z, 6652. Mikl. |, 62. 536. POtă, stotă virgată; şorţ (Cr. III, 319); — fotâză, căoltar de fată (Cr. |, 287 : Postelniceii, copii din case eu mari podoabe şi cu fotaze la cai); — fistă, îmbrăcăminte femeiască ; — fustantlă, fustă de arnăut; — fustanliu, comaș (Pol. 523); — ef. Şifâtă, fotă saiă şiergar de ceremonie (Cr. III. 309 ; după confeturi vel Cafigii pune pe dinaintea Domnului peșchirul cel rinduil, ce se cheamă șifoța); — ar. fita, vulg. fota, stofie rayâe importe de VInde ; vulg. tablier ou serviette dont on,se sert dans les bains; p. t. festun, robe de femme, jupe d'homme Z. 672,2 666 a; ngr. posrăc, bucată de fotă ; cobarăn, fustă, şorţ; goboravsda; în. fustagno, te. fiitaine, un fel de croazea de bumbac — numită astfel după orașul Postat sai vechiul Cairo, de unde s'a imporlat a- ceaslă stofă Cih. 578. Mikl. 1 60, 62, | „587. Franzâlă, /ranzdlă, (mold.) lit. pâine franțuzească, pâine albă; un fel de prăjitură cu carne de vițel şi jimblă ; — franzelâr, brutar de franzele ; — firangyla. frangile, frantola, petit pain blane (ă Vusage des Franes ou Euro- p6ens) Z. 6605. Bianchi II, 1307 ; gr. poaucte)a, epavetuea Mikl. I, 61.V. cu- vintul următor, 

538..Frîne, Italian (Cr.1, 115: Italianii, adicăte Trinciy, cum le zicem no! acum de la o vreme; ib. 268: Gaspar Vodă era Italian, adecă Prânc; III, 152, 246 ; Mag. Ist. IV, 372; Bur. 135: la fată de Frinc făcută c'un Tare);—frin= cese, ilalian (Mag. Ist. |, 154: America o aâ aflat Cristof Columbul, călugăr frincesc) ; — frincişă sai păsărească, un soiă de strugure cu boabă ro- tundă, albă, rară şi mărunlă (Jip. 48; Ion. Agr. 261, 263); — frenghie, stofă prețioasă (Hasd. Cuv. 1, 250: stihar din frenghi; Mag. Ist. IV, 852: îl dăruea cu fringhii(!) şi cu haine scumpe; Rev. rom. II, 378: perne de frinchie; 'Toe, St. 16: o rochiă de serasir... cu gurile de fir sai de fringhie) ; cuvintul s'a păstrat până astăzi şi în formula jocului «d'a ascunsele» (Col. 1883, p. 110: că te aşieaplă 'Talion.... cn tichie de fringhir) ; — frenl, fireng, fireng, 'freng, franc, francais, hahitant de Europe ; les europâens din fe. franc; adj. p. fi- rengi. europâen Z. 664; p. frengi, franc, europâen ; frengi scraser, brocart Bianchi II, 376. MikI. 1, 61. | | | 539. Puduil, mindru; —- fudulese, fudulie, fudulache ; —t, /odul (tahrit din ar. fuzil,. qui excăde, qui surpasse), arrogant, orgueuilleux 7. 659,. 667c. MIikl. 1, 62, 
|
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540. +Fundueliu, funduic, monedă ce circula în timpul lui Caragea (Fil. 93: 

[unducul cu lei 22 ; Hron. II, 224: funducliu 11 lei); — p. fyndyl, fundul; ar. 
Dundul:, noisette; balle (de plomb) din lat. nux ponticu; fundulily, monuaie 
ă la valeur d'environ 35 piastres 7. 6715. Miki. I, 60; mrom. fântec, glonţ de 
puşcă (Mik! R. U. II, 84). V. bondoc. : 

541. Furdă, flecărie, minciună (Cih. 578); rămăşiţe proaste de mârfuri;— 
t. forta, bavardage, fanfaronnade 7. 6722, MikI. I, 62, 

542. Fursânt, ocasiune favorabilă, noroc în (jocul de cărţi); — ar. fursat . 
vulg. f/rsaut, occasion, moment opportun, avantage, vicloire 7. 662b. Cih.579. 

G. 

543. Gabară, Nuturaş (pe cusături sai pe gherghef); — t. Pabara, bou- ton mstallique ou autre objet rond insâr& comme ornement, paillette d'or! 
ou d'argent Z; 689. 

544. Găitân, şiret de mălase saă de fir; — găitănăr, care face găilane (Fil. 83);— găitănesc, a împleti găilane;—t, gaitan, l;ajtan, cordon, lacet, cor- 
donnet de coton ou de soie Z. 653. Mik, I, 86. : | 

545. Gali6n, corabie de resboiă ; sit de tipograf (Cr. ], 369, 452; II, 267, 
300, 389; Cos. Arh. II, 19); — Raliun, galion, grand vaisseau, vaisseau de 
guerre din it. galeoue Z. 6844; gr. zohou Mikl. I, 88. 

546. Gavan6s, oală, borcan; — t. l:atwanos, pot de terre, jarre Z. 711b. 
547. Geăbă, adv. — t. geba vulg. fabba (subst. şi adv.), don, present, en 

present, gratis Z, 347c. Mikl. [, 53. 
548. *Geaizei, capitație, tribut (CI, 311 : să nu se ceară geaizele și avae- : 

uri; ib. 312; Ur. III, 193); — giziea, dare în bani saă în lucruri ce Prineipa- 
tele trimiteaă anual fiscului imperial din Constantinopole (Ur. VI, 122: în 
loc de 439500 lei, ce se plătea mai nainte sub numire de țezir (1), idie şi re- 
cheabie, va plăti pe an la împărăteasca noastră hazna 4000 pungi lei; Ar. II, 
211 : să lrămitem legivitul cizighen (|), idighen şi reneabeghen(!) la prea siră - 
lucitul prag al prea puternicei împărăţii; Ur. VI, 131 : să trimitem şi cea le- 
giuită țințighen (!), righen () şi recheapighen....; Cr, III, 466; Ur. II, 181: 
gup: (!); ib. 199: (de) gizta; Cr. II, 457: peşcheşul pe an aă lost schimbat 
în zisica sai zisiea-mali, sumă adăogită și hotărâtă de 10000 de galbeni tur- 
cești pe an); — ar. izjet, capitation, tribut (des suje!s non musulmans) 
Z. 356e. V. hediea. | ee 

549. Geâm, geamgia, geailic;— p. sam, bocal, verre, vitre, miroir; gamsy, 
verrier, vitrier Z. 844. MikI. 1, 52. a. 

550. Geumâălă, gemălă, <om foarte ridicol ornut şi tare mări! în volum prin 
ornatul sei, așa că, în sărbătorile Nașterii Domnului, speriă lumea, mai ales 
copii : geamala poartă pre alocuri şi numele de Vrezata» (Laur. Gl. 262); sen- 
sul de «uriaş, monstru» s'a desvoltat. probabil din aceasta întâia însemnare; — 
t. Sumal, gumal ojuni, espece de polichinelle qui sert aux divertissemen!s dans 

„ les f6tes (L. ojun, jeu, farce; ar. £iimmal, tres beau) Bianchi 1, 642; ar. semdl, 
beaut6; gemâl ojunu, espâce de jeu, de dguisement ou d'imitation de figures 
humaines 7. 365. ps 

551. Geamantin, gemandăn, sac de piele, raniță ; — p. gâme, v&lemenis, 
habit; game-dân, ganvadân, coltre ou armoire ă serrer les v6temenis, valise, 
porte-manteau Z. 3452. 3662. Mikl. 1, 53; mrom. gemadană, o haină numită 
Şi ilecă (R. 1, 2. 420). 

552. Geâmbaş, gembaş, lit. care "i riscă viaţa, umblător pe funii, scama- 
tor; fig. intrigant, înșelător dibaciii; mijlocitor, mai cu seamă de căsătorii (Cr.



46 ELEMENTELE TURCEȘTI ÎN LIMBA ROMÂNĂ 631 II, 225 : Dimitrașco-Vodă era om nestătător la Yoroavă, telpiz, amăgitor, geambaş de cei de la Fanar din Țarigrad ;, ib. 33, 291: nu sînt pelat de boieri, ce sînt Damgas (!) de muieri,; astăzi mai cu seamă vorba se ia in înţeles de <vinzător sai cumpărător de cai, adesea neonest> (Cost. 475);—p. | Sânbâz, gambaz, qui joue sa vie (Sân, âme, vie); danseur de corde, bateleur, piqueur; marchand de chevaux, maquignon 7. 345e, Mikl, 1, 53, 553. Geamie, templu mahomedan; — ar. gas, qui r6unit, grande mos- que, (gama, râunir, assembler) Z. 344c. Mik. I, 53. „..554 Geampară, Zampară, ţampară, castaniete (Pan. Nastr. 46 : cine nu- mără parale, el joacă cu gramparale); — p. târ-pâre vulg. sul-pâre, tâl-pâra, castagnetie (p. câr, quatre; Dâre, morceau, piece) Z. 339. Mikl. I, 36. 555. Geanf6s, canfes, taftă, mătase scânteetoare (Fil. 215); —t, Sanfos vulg. gamfes, €tofte changeante, taffetas Z. 346%, mrom. Jlanfese, mătase (R. I,2. 421). 
556. Geântă, desagi, sac (mal cu seamă pentru scrisori);—t, Canta, santa, sac ă provision, havresac 7, 3462, Mikl. 1, 36. . 557. Geâr, postav, şal (Conv. IX, 277: o roche de gyar; Fil. 215; gear de India; R. |, 1. 57);—p. sâr, Gâr, drap, châle Z. 339b, | „558. *Gebegiu, lit. împlătoşat ; intendeatul arsenalelor militare, numit şi gebegi-băşă (Cog. Arh. II, 16, 22, 54);—gebehand, Jebhand, ierbărie, prăfărie; muniţiune (Cr. [, 452; au descărcal den galioane altă gebhana; Cr. 11, 393, 399 : geabhana; Hron. II, 180: cephănalele; ib. 163, 180: gephanale;.Ce. III, 112,119, 134: zaphana, zaphanca; Cog. Arh. II, 54; Gorj. D. 113; Pol. 605);— p. ebe, cuirasse, toute armure de fer; gebegi, fourbisseur, cuirassier ; (ci-de- „ vant) intendant des poudrisres et arsenaux militaires; gebeyâne (feb âne), arsenal militaire, convoi de munitions; magasin ă poudre 7. 3495. Mik]. |, 53. 559. Gebrei, oirep, paciaură; —t, gebre, torchon de poils de ch&vre pour frotter les chevaux Cih. 519. MikI. 1, 53. 560. Gebreă, gevrcă, givreă, gluvreă, văl subțire sai batistă brodată cu fir şi mătase (Fil. 211; Gorj. Hal. II, 51: şi un peştiman de cap legat într'o ge- vrea); —t. Cere, contour, circonfrence; mouchoir de mousseline 7. 3733, Mikl. 1, 40. 

561. Gelât, gealdt, găde, călâă (Al. P. p. 211: dot gelați venea curind — săbiile fluturâna); — p. sellâd, bourreau 7. 3695. Mik]. l, 54. 562. *G6l6p, gealip, neguțător străin, în special neguţător de vite (Cant, D. M. 121 (245): neguţitorii cil streinj, Turci, Jidovi, Armeni şi Greci, carii se zic gelep); Cr. III, 45 : Polcovnicii îmblaă jăcuind turme multe de oi a- ge- lepilor; ib. 176, 208; Ur. HI, 136: neguțătorii şi celibii (1), ib. 182: gelebi!) ; — ar. geleb, marchandise qu'on transporie au march& (p. ex. bestiaux, escla- ves, ele); marchand d'esclaves 7. 3632. Mik. 1, 54, 563. Gephargiu, gebharşiic, cheltueală, bani de buzunar (Ar. II, 209; Gorj. D.. 113); — ar. £ejb vulg. gel, poche; arsi, provision (de voyage); yarElyl;, l'argent pour faire les d6penses ncessaires 7, 377c, 405. MikI. |, 53. V. hargiu. 564. Gerân, hirurg; — ar. &errah, chirurgien 7. 3522. Mikl. , 54. 565. *Geremei, pedeapsă, amendă (Beld. III, 413 : Săracii, amar de din- Şii, toți cădeau în gereinca; ib. 210; Hron.. II, 184); — ar. Serâme, peine, châ- liment, amende Z, 335c, 
566. G6t-begct, adv. lit. din moş strămoşi; curat, nea0oş;—ar. sedd, grand pere, aieul, ancâtre; Sedd Vi gedd, d'aieul en aieul herit6 Z. 350£. | 567. Gerid, geret, girct, băţul ce se aruncă, în jocul geridului, adversaru- lui, care.il prinde Şi îl aruncă înapoi (AL. P. p. 108 : de halea S'apropia (Săr- bul) — şi din fugă asvirlea — geridul seă chiar prin ea; Gorj. Hal. 1, 40:
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şi să vă jucaţi în geretury; R. 1, 2. 413 : ştii să joci giret bine); — ar. Berid vulg. sirid, branche de palmier d&pouillse de ses leuilles ; bâton dont.on se ser! comme de javelot dans un certain jeu gymnastique ă cheval Z. 355,. Mik. 1, 55. - | , 

568. *Ghecit, ghecct, loc de trecut, trecere, vad (Cr. 1, 485 ; Il, 299; Cog. 
Arh. II, 29 : este un ghicel, adecă trecătoare); — 1. getid, geâit, lieu ou on 
passe, passage, qus, dâfil€ (gecmel;, passer) Z. 738b. 739€, - 

569. Gh6lai, imper. vino! (Al. P. p. 116: ghela: tu cu mine — că te oii purta bine; Bur. 150: tu fată a cadiului... ghelai, ghelai până colea); — t. 
gelmek, venir ; gel, imper. viens! Z. 7555. 758. Mik. II, 12. 

570. Ghelir, folos, câștig, chilipir ; — t. gelir (nor. din gehuri:, venir), re- 
venu, rente Z. 758 | 

571. Gherdân, ghlordân, colan, salbă de mărgăritar (Al. P, p. 237: cu 
gherdan de flori frumos ; Fil. 215, 345);—p. gerdân (lit. ceea ce se învîrtește), 
cou ; gerdâne, anneau, collier Z. 7442. Mikl. II, 12. 

572. Gherdâp, lit. virtej de apă; pl.. gherdapuri, loc de caracte pericu- loase ; — p. girdâb. vulg. gerdâb, tourbillon d'eau, goufire, precipice (p. ger- diden, tourner; âb, eau) 7, 7442. 
„573. Gherâi, Ghird!, titlul Hanilor din Crimea, sinonim cu principe saiă rege (Al. P. p. 77: Ghirai Hanul cel bătrin — cu hamger bogat la sin; 
Cr. 1, 184: JMendli-Gherex; ib. 250: Cazi-Gherei) ; — Crimgher, principe ta- tar din Crimea (Stam. M. r. 98: acest Han, cel mai cumplit din Crimgherii » cei vestiți); —t. gerej, titre des Khans de la Crimee 7. 742. Bianchi IL, 584. 

574. Gherghef, cadru de cusut; — p. hâr-găh, kâr-gch vulg. lergef. ate- 
lier, fabrique; mâtier de tisserand, mstier ă broder (p. fâr, travail) Z. 732», 745. Mikl. 1, 12. 

- 575. Gherghir, gherghir, ghavghir, cămară boltită (Cr. II, 273 : şi le ţi- nem ascunse prin ghevghirury ; Bela. III, 389: în mânăstiri şi glla.ghiruri, 
care unde o ai apucat; Negr. XX);—p. iâr-gir, qui se charge d'un travail (hâr, 
travail); vulg. &jancgir, souterain, 6difice ou construction en pierre Z. 732b, 
MIRI. 1, 4, 

576. Ghermesut, un fel de atlaz (Hron. II, 166: ghermesut un leu cotu ; 
Al. T. 25; R.1, 1.57: un ghimesit de hindie în dungi; ib. II, 1 334. o giu- 
bea de ghemesit năhutiu, blănită înăuntru cu pacea de samur de Beclă, la 
spate nafea, profirurile de cotopur);— t. germsud, satin fort Ham. XVII, 225. 
_5717. *Gh6vmă, ziua destituirei Domnului ; căştiul ghevmei, desfacerea so- cotelilor cu această ocasiune (Ur. 1, 234); — ar. jam, jour, journse; journe d'un grand 6v6nement 7. 976. V. cvmiea. | 
578. Ghiarir, necredincios (Al. P. p. 113: bun sosit, ghiaur Doncilă; ib. 210: 

Brâncovene. Constantin, ghiaur vechii, ghtaur hain ; Cr. |, 298);—ghiaurlic, necredincioşii, Creștinii (Beld. III, 386: un ghăaurlic ca acesta nici o dată 
n'am crezut); — t. gaiter, gjaur, infidele ; tahrit din ar. lăfir, qui mâconait Dieu, qui n'a pas la vraie foi (Les musulmans emploient ce mot. Pegard de „tous les peuples non mahomâtans et non idolâtres) Z. 733b, 7340. Bian- - 
chi II, 552. | | 

579. Ghidi, interj. iată, mâi, hei! (expresiune de ameninţare) ; ce maj..... (Isp. B. 46 : ghidi, ghidi, tâlharule); — ghidiiş, (mold.) mucalit, măscăricii 
(Al. T. 72: mare ghiduş era şi nostim);—ghiduşie, glumă, poznă ; — p. gid, interj. quelindividu, quelle chose!. (expresiune de admirare saă de mustrare) Z. 7412. Mikl.11, 12, . 
„580. Ghigealic, ghigilic, ghicelic, căciulă, scufie de noapte;—t. gige, gese, soir, nuit; gegel:]:, espace d'une nuit; bonnet de nuit 7. 783,



48 ELEMENTELE TURCEŞTI ÎN LIMBA ROMÂNĂ, 693 581. Ghimie, ghimirlie, corabie (Mag. Ist. IV, 309);—ghimigiu, marinar;— ghemetlic, navigaţiune, trecere în revistă a corăbiilor (Cog. Arh. II, 28 : în marginea mării f*când viziriul Jhenutlic);—t. gen, navire, vaisseau ; genigi, marin, matelot; gemisilik, 6tat de marin, navigation 7. 7622, Mikl. II, 19. 582. Ghimurue, gumnric, vamă (Ce. III, 274; Bur. 200 : şi plătește ghimu- rucul; Ur. II, 191: Dhlumăruc) ; — Jhimburucciul, vameș (Cr. III, 248; Ur. IL. 191);—t. Jămriil, douane ; gimrikti, douanier din Ngr. Zovuâput Gin lat. commercium 7. 761b, Mik), 11, 14. 583. Ghi61, mare cătăţime de apă, ochiă de apă (Cost. 485); —t, gi, endroi! ou se rassemblent les eaux, mare, 6tang. Z. 7772. Mik], II, 13. 984. Ghiordie, un fel de haină femeiască (Rev. rom. II, 379);— ar. hur- dije, espece de casaque (urd, kurde) 7. 6970. 7442; serb, curdija, scurteică Mik. ], 101. . 
a 985. Ghiordim, ghiurdaim, un fel ae joe (Conv. VII, 341; R.1I. 1.329);— : cf. p. gerdiin, roue; fortune et ses vicissitudes 4. 7446, | 586. Ghidtură, (cu) adv., în total, cu ioptanul; — ghioşghidare, adv., cu totul (AL. T. 41); —e, hdtiire, gătiire (subst., adj. și adv.), totalit& de plu- sieures choses prises ensemble, tas, monceau, masse, bloc, en bloc; găsgăliiri, tout ă la fois, tout ensemble, en bloc 2. 766 b, 773e Mikl. II, 13. 587..Ghiozdân, ghizdân, portofel, săculeţ de piele; — ar. p. fiiz-dân vulg. Sudan, portefeuille (fiiz, cahier, feuilles) Z. 3562. MikI II, 56, 588. Ghtuden, cărnat uscaţ (Fil. 164,233: licurini Și ghiudenuri); — t, găden, gros intestin, saucisson de boeuf Z. 768b, 589. Ghinlei, bombă; — t, giile, balle, boulet Z. 777c. Mik]. IL, 14. 690. *Gniuliiş, adunare, consfătuire (Cr. 1, 495 : şi atunci făcură ghulhuş acolo la Cluj);—t, geliămel:, venir ensemble, se râunir Z. 758, 591. Ghăuim, ibrie de aramă ; — î. p. giigiim, grand vase en mâtal (pour l'eau), grande aiguicre Z. 7092. 776c, Miki. I, 48; alb, ghjum, id. Cin. 581. „592, *Ghăurergilei, silitră ; dare în silitră ce Moldova trimitea anual la Constantinopole (Ur. II, 191: a se Siringe din ţara Moldovii pe tot anul acea hotărâtă şi șliută sumă de ghhuivergilea, adecă silitră pentru trebuința zarap- hanalei împărăteşti; R. 1, 1. 53: gitergilea) ; — t. giitcertile, găgergile, găwer- Sile, salpetre, nitre Z. 7763, 7822, 

593. Ghivâciii, vas de flori; maşină de învirtit frigareu (Gorj. D. 16); —t, giiates, poțle a frire, vase de terre Z. 780%, Mik], N, 14. 594. Ghiviziu, oacheş, murg (Bur. 270; beșică ghivizie) ; — t. găurezi, găatiizi, couleur bai bran Z. 780b. Mik). II, 14. 595. Ghizeă, un fel de stofă de bumbac sai de mătase (R. IL. 1. 334: o scurteică de ghizea cn selizia de cacom; ib. 1. 1. 57: ghilie; Fil. 215 : citarii Şi gazit de Prusa); — p. gezi, sorte de toi:e; cf. ar. bezz vulg. dez, biz, âtofie de lin, de coton on de soie; toile; cf. ar, p. kazz, soie grege; ctoffe faite de soie grâge Z. 195b. 7003, 748e, Mikl. 1. 27, 596. Ghizluc, haină de toamnă (Bur. 196: ghislucul și”! isprăvea) ; — t. gii2, automne; găzlă, qui se rapport ă automne; ef. t. Jaz, 6t6; jazlyl:, vâte- ment d'6t6 Z. 7725. 9502, | 597. Gin, vedenie, sirigoiă ; — ar. fin, g6nies, dâmon 7. 366e, Miki. 
598. GI6], porţiune sati numărul arşicelor căt pune deodată un jucător la un joc (Conv. XVII, 472 urm.); — gioldr, bun jucător, care căştigă toate ar- şicele: — giolesc, dai Puii de giol, a răpi (Isp. B. 108: şi să dea puii de giol la inel);—t. gul, lotalit€, meilleure partie, partie principale de q. ch. Z..363a, 599. Gubes,. haină largă şi blăniăt, ce se purta deasupra aateriului ; —
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"49 giubeliu, boier care poartă giubea ; fig. Conservator, retrograd; — ar, fiibbet 
vulg. giippe, robe ou pelite pelisse ă manches courtes Z. 3483. Cih. 581. 
MikI. 1, 55. o 

E 600. *Giugeă, pitic (Bela. III, 341: şi Romadin părcălabul, un giugea, un : 
om pocit), — f, făge, nain, petit animal Z. 370, Mikl. 56. - 601. Giugiulese, a mîngăea, a desmierda s—cf. t. Săgătmek, rendre doux, 
agreable Z. 370c, 

602, Giumbuiş, petrecere; — Jiumbuştiii, vesel, om de lume (Pol. 606);— 
p. Sămbis, mouvement, azitation, divertissement 7, 367c. Mik. 56. 603. Giumârt, galantom, : darnic (Gorj D 113); — p. Semcânmerd vulg. 
S'ămert, liberal, gencreux Z. 369. MII. I, 55.. i 604. Giuradr, podoabă de nestemate, peatră prețioasă ; fig. nobil, gene- 
TOS;—ghuacrgiu, care lucrează ori vinde giuvaere —9luvaergie, Jiuvaergerie, 
comerțul sau magazinul giuvaergiului ; — giutaerică, sculă din pietre preţi- 
Oase; — ar. decâhyr, pl. din Seicher, pierres precieuses, perles (î. ca sing.); 
Secâhyr&y, joailler 7, 369. Miki. 1, 54, 05. Giuvancâ, [uteralul imamelei unuj ciubuc (Pol. 606 ;.Glos. 268); — 
t. Zivane, pivot; petit tuyau comme celui dun bouquin de pipe Z. 4843. 487», 

606. Gomână, Olgon ; — Jomena, câble de navire din it. gOmena Z, 6524; 
Ngr. ycueva Mikl. 1, 63. 

Pa ÎN Gustumân, giigiu, căciula domnească de paradă (Al. P. p. 89: unde 
Domnul cu caftan — şi pe cap cu Jugiuman — sta culcat pe un buzdugan; 
Cr. III, 307: Vel Spatar ţiind în măna lîngă gugimana Domnului, adecă 
Șlicul cel de sobol); — t, gisenin, coilte de femme 7. 7682, E 608. Guguscătic, Juguşchică, un fel de porumbel ; — ef. t, kuskoaul:, ra= 
mier Z. 7178, 

E 609. Gu], Jhiil, hamul dindărăt la caliri; ştreang, funie, frînghie (Bur. 107: 
ghiuluri de mătase) ; — ar, gull, carcan, jotig, pillori 7. 649,. 

1, 
| 610. Habâr, grijă, păs, ştire (Jip. 109: haber) ;—ar. Yaber, avis, nouvelle 

Z. 4032. Miki. |, 70. 
611. *ILab63, Abisinia, Abisinient (Cr. 1, 59: Habeşii şi împărăția Asiriei ; 

ib. 15: Hambesii); — ar. habes, Abyssinie, Abyssiniens Z. 8882, 612. Ilac, dreptul, ceea ce se datoreşte; (mold.) plată (Cr. III, 174: et să 
plăteașcă hacul Pămintului cât li sa orinduit) ; — ar. hal; vulg. aj; droit, 
ce qui est di, juste; devoir, obligation 7, 3912. Mikl. 1, 66. 613. + Hadîm, hadimd, servitor, famen, eunuh (Cr. 1, 285: și îndată Ha- 
dimbiy, ce eraii fruntea în curtea împărătească, i-au făcut fărime ; ib. 396: 
blăstemată și lipsită hire de hadim ; Cr, II, 22: un hadimb, ce'i zicea Iane; 
Hasd. Cuv. 1, 393: un procleat de hadim);— ar, Yad, serviteur, domes- 
tique, eunuque Z. 3995. Mik]. I, 70. 

- "614. Ilagiu, care călătoreşte la locurile sfinte; — hagkalic, călătoria la Je- 
rusalim; — ar. Ads, qui a fait le p6lerinage ă la Mecque Z. 380. Mik]. I, 65. 
'Vorba arabă e identică cu ebr, chag, care desemna cele trei serbători de pe- 
regrinare în particular şi idea de serbătoare în general. 615. Hahâm, rabin; tăietor de vite, de paseri (la Evrei) ;—hahâmbaşa, mare 
rabin (Cr. III, 210); —z. Z&zam, docteur Juif, scribe din ebr. chachah, înțe- 
lept; xeam Vasy, le grand râbbin 7, 3998, i „616, Hâide, axde, hi, interj. să mergem;—haidâii, păzitor de vaci în ci- 

”. readă (Cr, 1], 343; Bur. 56 : haxdâiy cu boi, ciobănașii cu oi), — hatdamaăc, 

4
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„hoţ, vagabonă (Isp. U. sf. 57: curăţind ţările de tălhari și de hatdamacă);——hat- 
„hai, năuc; petrecere, traii fără grijă ; amor nestatornie (Al. T. 274, 777; Isp. 
U. sf. 107: şi într'un haihuă o ducea; Isp. Sn. 101: treceau ia așa în hahui); 

„ .— haide, en avant! marche ! avance! va-t-en!; hajdamal;, conduire un trou- 
peau de moutons, de boeufs, ete.; hajdamal, nom de certains cosaques re- 
belles de Pologne Z. 397c. 9382, Miki. 1, 64, 66. | 

617. Haiduc, panţir, soldat pedestru sau călăreț (Băle. 592); tălhar de 
codru; luptător în contra asupritorilor patriei; — haiducesc, de haiduc (Al. P. 
p. 98: să'ţi cânt cântic haiducesc — cu viers dulce femeiesc) ; — haiducesc. a se 

„face haiduc (Al. P. p. 160: de cât să mă căciulese-mai bine să hatducesc), — - 
haxducie, viață de haiduc (AI. P. p. 97: ce sa lăsat de popie-de s'aă dat în 

- hatducie); —t. hajdiid, soldat hongrois â pied (uug. hajdu), brigand Z. 397c. 
Mik. 1, 66. 
„618. Maimană, bate-poduri, golan, trindav;— hatmânesc, a umbla haimana 

. (Pan.P. V. 1, 141 : apucăle, zic, de muncă şi nu umbla haimănând)— ar. p. 
"hâjm ne, courant gă et la, vagabondant Cih. 583. 
„-_ 619. Hain, necredincios, trădător ; îndărătnic; răi, răsbunător, tiran 
(Cost, 509); — hainlic, perfidie (Cr. III, 123);—haymesc, a deveni hain, a se 
„lepăda de stăpânirea cuiva; — ar. Xâin, traitre, perfide ;. trompeur, ingrat ;: 
Xaiulyk, trahison, perfidie, ingratitude Z. 402e. Mikl. 1, 70. . | 
„620. Hal, stare, posiţiune (mai adesea rea) ; — halcă, hali, boier ce ocupă 
_funcțiuni,care e în activitate; în oposiţiune cu paea sai mazil, boier retras 

- “din funcțiuni, pus în disponibilitate (Cr. III, 446: făcându'l paea postelnic şi 
halea aga ; Fil. 255, 270);—ar. hâl, tat ; condition, situation, position; cir- 

.constance, le temps prâsent; hâlen vulg. hala, actuellement; maintenant 
Z. 3822. Mikl. 1, 66. | 

„. 621. Halâl, permis, legitim (op. haran); binecuvintare; ferice de... (Beld. 
III, 386: unde'i â lor mulţumire? halal măcar n'am 'vâzut; Al. P. p. 114: 
care când te a săruta — halal de viața ta); — ar. haldl, permis, l&gitime ; 
chose licite, action permise, l6gitime ou louable; propriât6, possession legitime; 
€poux ou 6pouse lgitime Z. 393b. Mikl. I, 66. 
"622. Halât, olăt, mai cu seamă pl. halaturi, (mold.) unelte, lucruri tre- 
buincioase (pentru călărie, trăsură, gospodărie, plugărie); — ar. dlef, pl. âlâţ, 

- instrument, ustensile, machine Z. 862. Mikl. |, 10. 
623. Halât, haină de noapte sati de casă; — ar. xibat vulg. zaVat, vâte- 

ment d'honneur Z. 4115. MiKkI. 1, 73. | 
624. Halcâ, alcd, verigă; jocul halealei, care consistă în aruncarea şi pe- 

trecerea suliței printr'un cere de fier (Al. P. p. 106: mâine ies-Tureil la halca 
“sus în Haidar-paşa; Cr, I, 323; III, 207: boieri! tubeai primblări şi halcale),— 
hălcăluţă, dim. ineluş;—t. or. all;a, anneau, bague; ar. halaka vulg. halla, 

” anneau, cerele, râunion d'hommes, asemblee Z. 902. 3942. Mill. I, 67. 
“625. *Hâlt, desordine ; amestec, confusune (Cr. III, 273; Zil. 540 : toate 

numai minciuni, tot smorfură şi tot alturi); — ar. al, action de mâler, de. 
confonăre, d'embrouiller Z. 411b, | 

626. Hulvâ, alvd, un tel de prăjitură din făină arsă şi din miere; — hal-: 
viță, alviță, prăjitură din făină şi zuhăr ars; — halvagiu, halvagerie; — ar. 
haicâ, nom de ditlerentes espăces de pâte sucrâe (halu, doux, sucr6); halacagy, 
vendeur de halwa Z. 3942. 394b. 

627. *Halv6t, convorbire particulară (Beld. III 409); — ar. yaluvet, lieu 
retir6, solitude, cabinet particulier Z. 4122. Mikl. 1, 71. | 
„628. Hamailtii, talisman ce se atirnă la gât în contra diochiului sai vrajei 
(Ar, ÎI, 81 : un humailâă de argint suflat tot cu aur); — ar. hamâil (pl. din
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hymălet), ceinturon, baudrier; amulette qu'on porte au bras Z. 3952; bulg. 
amalija, talisman; serb. amalja, 'amulet, hamajlija, talisman, amulet— de 
unde şi mlat, amuletum, fr. amuletie, germ. Amulet (ar. hamulat, ceea ce se 
poartă) Mikl. 1. 67. V. cuvintul următor, E 

629. Mamă], mahdl (mold.), care poartă sarcini; — ar. hammdl vulg. 
hâmal, portefaix (hâmil, porter) Z. 394c. Mikl, I, 67. 

630. Hambăr, ambâr, grinar, magazie de griîne, — p. anbâr vulg. ambâr, 
hambar, reservoir, magasin, dpât pour toute chose, grenier Z. 99. Miki. 11. 

631. Hân, birt, otel; — hangiu, otelier; — p. ar. xân, caravanstrail, hâ- 
tellerie, auberge (p. xâne, maison); xângy, hotelier Z. 4023. Mikl. 1, 71. 

632. Jân, principe, în special tatar; — hănie, dregătoria Hanului (Cr. 1, 
59; II, 26); — Han-tătăr, Hanul Tătarilor; fig. drac, naibă (Tătarii, prin de- 
sele şi neașteptatele lor năvăliri în Moldova deveniseră un obiect de spaimă 
pentru locuitorii ei, cum dovedește şi locuţiunea : doar nu daă Tătariă 1) ;— 
hantătiresc, barbar, neomenos; absurd, neînțeles, incurcat;—p. t. xân, souve- 
rain, prince, titre des princes tartares Z. 4023. Mikl. 1, 70, 71. V. hanâmă. 

633. Mansâr, hamger, un fel de pumnal încovăeat; — hangearliu, înarmat 
cu un hanger (supranumele unui Domn romin); — p. xangar vulg. xantar, 
oautelas, poignard; xangariy, arm6 d'un poignard Z. 41%. Bianchi |, 781. 
Mik], 71. 
634. HManîmă, femere nobilă, principesă (Fil. 41: cântă din gură şi din 

tambură întocmai ca o hanîmă de saraiă) ; — t, Xânym, princesse, fille d'un 
- Xân; dame, matron Z. 4023. Mikl. 1, 71. V. han. - 

635. Jlăp, pilulă; — ar. habb, grain, baie, pilule Z. 382. Mikl. 1. 65. 
636. Jarâciii, tribut (Cant. 110 (225); Cr. III, 453: în loc de 4000 gal- 

beni, care plătea țara în tot anul la haznaoa împărătească, cu nume de peş- 
cheş, aii cerut 10,000 de galbeni cu nume de haraciă sai bir) ; — haracciu, 
harăci-bişă, hardck-ăga, cel însărcinat cu stringerea haraciului (Ur. III, 186; 
Mag. Ist. IV, 122); — ar. arâg, impât foncier; tribut pay€ par les sujets non 
mahomâlans (rad. Jar, d&pense); yaragti, percepteur; -aragti basi, chet des 
percepteurs de la capitation Z. 404€, Bianchi 1, 752. Mikl. 1, 71. V. hareciă. 

637. Harân, nepermis, pe nedrept dobindit, afurisit; degeabă (Ai. T. 546: 
i-ai luat o carboavă chear de haram); — haramin, aramină, tălhar, hoţ; ţigan 
(AL. P. p. 65: voi vitejilor, haraminilor);—harâmbaşa, căpitan de tălhari (Bur. 
197: arimbaşa); — ar. harâm, ce qui est interdit par la loi; chose dâfendue, 
sacree, impure; harâmi, brigand, voleur Z. 3852, Mikl. 1, 67. V. harem. - 

“638. Harbiiz, (mold.) pepene verde;—harbuzerie, loc semînat cu harbuzi;— 
p. arpuz, melon d'eau, pastăque Z. 6782. Mikl. 1, 92. 

-639. Hareă, harăs, un fel de taltă groasă cu ape (Cog. Arh. II, 255: 
haras, bucata 110 bani; harea, de 14 coți, 1 leii; Hasd. Arh. II, 172: hars) ;— 
hares-punghuc, aceeaş materie inflorată cu mărgăritare (Fil. 215); - p. xâra, 
Xâre, sorte d'âtofte de soie moir6e, moire; tabis, 6toffe de soie tabisee Z. 4002. 
Bianchi ], 675. V. bunctuc. ! : : ” ii 

640. Hardeii, arcisi, adjudicat (EL. 1: adică s'a dat atât, sa prețuit atât, 
- Și se strigă areciii 7); — harectuesc, hareciluesc, areckuese, arecilursc, haraci- 
la(n)disesc, harasladisesc, a adjudica (AL. T. 1338 : Posturile se precupeţesc, 
se harechluesc în piaţă... cine dă mai mult); — harecruire, harecluire hara- 
cla(n)dismă, adjudicare, —- ar. xarg, dâpense, frais Z. 405%; ung. harâcs, 
prețuire, contribuţiune; lardesolu:, a pune la contribuţiune. Vorba romină 
vine deadreptul din ungureşte. Forma Harecii, cu e final în loc de a, s'ar 
putea explica şi dintr'un motiv de diferenţiare, spre a nu se confunda cu 
haraciii, care era deja înrădăcinat în limbă la venirea noului cuvint, a cărui



52... ELEMENTELE TURCEȘTI ÎN LIMBA ROMÂNĂ, 697 întroducere pare a fi recentă, Etimologiceşte ambele cuvinte sînt identice. 641. Har6m, lit. loe interzis sai sacru; gineceul (la Turci); casa reservată Doamnei şi femeilor sale, în oposiţiune cu selamlic sati localul destinat pentru bărbaţi (Cr. 11, 201; III, 318; Hron. II, 201); — ar. haram, karem, chose sa- cree, lieu sacre, &ynecee ; les femmes de la famile; une femme en maitresse (harama, defendre, interdire) Z.. 3865, 642. Hârgii, pl. hargiuri, cheltueală, cheltuieli; ajutor, trupă auxiliară; căptuşeală (Ar. II, 59 :.să se dea o osebită sumă de 600 hargiuri; ib. 70: a- ceastă măhnitoare vesie ne ai nevoit să pornim de isnoavă alți trei căpitani 

un aniereă de alăge maniţ cu cheltuielile de aţă (cf. germ. auslegen — Aus- lage); — hargilic, cheltueală (Bela. I11,.347: hargilic destul făcuse, casa sir- maea avea) ; — hagiangie (pentru hargihangie), cheltueala găzduirei sau ţi- nerii. Domnului (Ur. 1, 233; ib. HI, 181: agianeările); — harţ, pl. harțuri, cheltuieli (Zil. 491: ca să prisosească în catastif de lefi arțurile) ; termi- nul bisericesc : hărți (Pol.), hârți (L. B. 262), îrț (Jip. 152) cu sensul restrins de «zilele anumile în cari e permis a minca carne> ne a venit prin mijlocirea rus. chart, alimente, de aceeaş origină (ef. Cih. II, 136); — ar. ară, d6- pense, frais; matâriaux necessaires pour q. eh. Z. 405. Mik. I, 72. V. haraciii. 643. Harhalie, neliniște; viaţă, societate sgomotoasă (Mar. P. p. I, 7: și a trăit cu harhalic—ca să scape de bellic);—harhalăe, (mold.) vuet, sgomot su- părăcios :—P. Xâr-xâr, inquictude, angoisse Z. 399; ef. t. Or. xar-a5a, tu- multe, querelle, anxiât6 7, 405, 
644. *Has, taxă, dajdie în bani (Ci, 311: şi să ceară asuri Și avaeluri); — ar, hazz, taille, coche 7. 386, 

| 645. Husi, madipolon; — ar, Xazz, soie brute Z, 407a. 646. *Hastchiu, soldat din garda împărătească, capora] de bostangii( Cr. ], 309 : îl aă dat hasichii ; 1, 123: au luat Și un hasichiu de la bostangi-bașa ; Mag. Ist. IV, 34 3. V, 181, hasese; Cog. Arh. II, 16); — has-ahăârli, garda par- ticulară a Domnului sati a curții (Fil. 346); — ar. Jâss, particulier ; p. axor, &curie, table; Xassrgi, personne attachâe au service int6ricur du souveraiu ; caporal des bostandjis 7. 4005, Miki, I, 72; fass-axorii, palelrenier Ham. XVII, 63. 
647. Hâsur, rogojină ; — î. hasyr, natte Z. 389. Mikl, I, 68. 648. *Hat, autograf din partea Sultanului (Cr. III, 464; Ur. IV, 136: multe porunci şi sfinte haturi; CI, 307); — hatişerif, atişerif, hatşerif (Cr. 1, 483,256 ; II], 176,301; Mag. Ist..IV, 113,120). hatihumata (Cr. III, 216; CI, 307; R.1,1. 56). lit. scrisoare ilustră sai augustă, act emanât direct de la Sultan. (Ur..1V, 133: cercelându-se condicile de humaturi, ce s'află în divan) ; — ar. Xatt, ligne, 6criture, caractere ; lâcrit par excellence, c. a. d. 6crit de lempereur ; atl-i-Serif, -patt-i omajun, 6erit de lempereur (3er;f, noble ; kimajun, auguste) Z. 40924095. Bianchi I, 767. Mikl. 1, 73. 649. IMataeâ, un fel de stolă de mătase (Fil. 215: hataca de Veneţia : Toe. St. 16: ghiordiă de hataia verde ; Rev. rom. II, 379: roche de hataa; Cog. Arh. II, 255) ; — chitaiii, căptuşală de bumbae (Cih. 564); — Cataiâ, China (Cr. 1, 406 : Siria, ce'i zic acum Cataia); —t. Yatai, ata, la Chine, spec. la (ine seplenirionale Z. 403€. 409, ; Xalaj:, âtoltes en soie Ham. XVII, 229. Mikl. 1, 72. 

650. Hatîr, favoare, plăcere, bunăvoință ; — ar, zalyr, pensce, souve-



698 - Le ŞAINEANU, a 53. nir ; disposition. d'esprit, bienveillance, 6gard, esprit, coeur, dessein 2. 400. Mik. 1, 72. 
| | 651. Hatmân, comandantul intregei armate, general (Cr.1, 138: Zaţ- man... ispravnie pre toale oștile ţării ; Cant. D. M, 78,157); căpitan de oştire la Cazaci (Cr. 1, 318); în timpul din urmă politaia (Fil. 243); — hătmănie, dregătorie de hatman ; poliţie (Fil. 257); — t. hatman, hetman 7. 3905; din Pol. hebman, căpitan de Cazaci, general de la germ. Haupimanan, căpitan. 639, Havadiş, știre, noutate (Cr. Ul, 254; Fil, 231); — ar. haâdis, pl. din lâdis, une nouvelle, un 6venement (t. ca sing.) Z. 380e, . 653. Havaiu, azuriu; — ar. hewâ, hauâ, atmosphâre, air; hewâi, arien Z. 9432. MiKI, 1, G4. | 654. Ilavalci, sarcină, angara ; înălţime, pisc; greoi, voluminos (Cog. Arh. II, 77,80: unde vine havaleaoa muntelui: Pol, 526) ; — havalagiu, care strîngea havalele (Cr. III, 136);—ar, hadle, 6minence (qui domine une for-: teresse); commission, mandat, personne chargâe d'une commission 7, 3968. 635. *Havâu, piuă, pivă, bucată de artilerie pentru asvirlirea bombelor (Cog. Arh. II, G3: s'aa dat poruncă la topci-başa, ca să sure balgemezurile (5 şi havanurile de combarale, ca să împroașce cetatea; ib, 83, 90, 93, 121);— havan-tăp, azan-tdp, piuă mare căt un tun (Hron. II, 199, 178 : aruncând din avantop și gumbarale in cetate; ib. 181 : arunca cumbarale din Zavanto- puri saă piole; Cog. Arh. 54, 62: să meargă inicerii la metereze să suie geh- haneaoa, cumbaralele, tunuri, balgemezuri şi havantoplar);—t. hawân. hau, mortier (pour piler, pour lancer des bombe); haacan topu, bombarde. Z. 396. 9382. MikI. 1, 68; mrom. avdne, mortarium (Mikl.R. U, II, 10,85). V. zop. 656. Mâvră, sinagogă ; — t, hauwra, synagogue des juifs 7. 396c, 657. Havuiz, basin, eleșteii, lac s—ar. hate vulg, haucuz, râservoir d'eau, bassin, 6tang, citerne 7. 396c, Mikl. 1, 68. 658. Haz, farmec, plăcere ; — hazliu, plăcut; — ar, hazz, sort, chance ; bonheur ; plaisir, f6licite, contentement, goiit Z. 390b. Mikl, I, 69. 659. Haznă, hasnâ, vistieria Statului; canal, cloacă;-—haenadă”, hasnatâr, husnetăr, hazne-dgasi, vistiernie (Mag. Ist. V, 97; Cant. D. M. 225; Cr. II, 189); ——ar. Xazine vulg. xazna, trâsor, trâsorerie, dâpât, reservoir d'eau; trâsor de V'etat ; îribut paye annuellement par une province ; somme de 36,000 bourses turques; Jasnadar, tresorier, eaissier 7, 4076. MIK. 1, 73. V. magazie, 660. *Heamşâră, compatriot (Cr. II, 33 : pentru că era și Balaban grec de la Rumeli, heamşeră cu Duca Vodă, de la un loc); — p. hemsehri, citoyen, Ccompatriole (en, avec ; Sehr, Sehir, ville) Z. 9423. Mik]. I, 64. 661. *Hedieă, hădied, dare anuală (în bani sai în lucruri). oferită de Ță- rile rominești ca un «dar» Sultanului (Ur. III, 181 : iertarea dărilor... atât de haraciă, căt şi de hădiea, recheabiea Şi giupele (!) și de toate altele mari şi mici biruri; ib. 199 : să se întocmească dârile de gizea, sdictea () şi richia- biea şi agianzările (D; îb. VI, 118: aârile ce se numesc îdie şi recheabie ; ib. 131 : righen (); îb. III, 193: hidia, idighe; Ar. II, 211 : idighen); — ar, he- dizet, kedie, pl, hedâjă, don, prâsent ; hedijelil:, chose destince â-ctre offerte en present Z. 939». y. giziea, richiabica. 662. Jelalîii, haluliu, un fel de materie din bumbac şi din mătase (R. II, 1.334: șapte cămăși borangie i helalaii; Cog. Arh. II, 255 : halal; capiculi bu- cata 20 bani), — halalciu, de halali (Cog. Arh. 11,243 : brie halalci buclir, de unul 11 ban); —t. halaly. esptce a'âtolte legcre de soie ut de coton Z. 393c. 663. Herghelie, erghelie, lit. cireadă de măgari ; turmă de cai; — herghe- ligiu, păzitorul unei hergheliă ; viziliu ; — argeldr,: hergheligiu (Marien. Bal. 68 : la birtu împăratului — unde Şi beă ciobanii banii — și argelariă Şi mîncă
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caii); — p. xar-gele vulg. ergele, troupeau d'â ânes; haras (ar, âne; gele, trou- 
peau) Z. 406P. '759a. Mik! 64%. 

664. Hici, adv. de loc (mold.); — ar. hi, personne, rien Z. 945, 
665. Hindic, hindichiii, sanţ (Cr. III, 139 : hotarul Moldovei, care se începe 

de la Pindichiul lui Traian împăratul Rimului şi merge pînă în Nistru), — ar. 
xandal;, xandel;, fosse, foss6 Z. 413. MikI. |, 71. 

666. *Hochim, judecător, arbitru, dregător (Cr. |, 199, 203 : venit'aâ ho- 
chim împărătesc de la sultanul Suleiman la Peiru Vodă; ib. 210, 219: şi au 
trimis hochimurile împăratului la Tătari); — ar. hahâm, juge, arbitre, magi- 
strat; gouverneur d'une ville ou d'une province ; souverain, prince Z. 3812. 

667. Hâge, vge, dascăl, învăţător; popă ture (Ar. II, 216; să se trimiţă 
trei hkogi proeopsiţi, cu plata țării. ca să învețe şi pămintenii limba prea pu- 
ternicului Devlet); — fogechedu, hogeghedn, funcţionar superior, sfetnic (Beld. 
III, 390, 406, 412, 391 : Ilogegheanul, duh amarnic, adinc și foarte isteţ) ; — 
p. yae, yosa, vieillară ; maitre, un monsieur, un employe civil, maitre d'6- 
cole, professeur de langues, predicateur dans une mosquce; riche nâgociant, 
banquier, etc. ; pl. xosegan (osagjân), les employ6s, conseillers d'âtat, pre- 
"miers commis des bureaux 7. 4136, 4143, Mikl. |, 73. V. cogea. 

668. *Hogât, ac! de contract, document (Cr. II, 164; II, 1839 : apoi au scris 
hogetul şi Pati aşezat în tahla divanului împârătese; ib. 173); — ar. hăstet, 
argument, preuve; sentence du juge, acte authentique, certificat, acle Gun 
contrat; ordre, decret ; dispute, altercation Z. 383€. 

669. Hop, hâpa, s săritură, salt; loc ripos; fig. greutate, piedică (Pan. P. v. 
II, 160: a zis hopa şi a sărit groapa ; Jip. 101 : şi la Popunri se ţine sfat mare); 
hupăesc, a sări; — t. up-hup (mot imitatit), s sauter Z. 395; alminteri ono- 
malopea e comună multor limbi : ceh. hup, hupati; ung. hopp, hoppuz, ele. 

670. *Hugiiim, atac neaşteptat, năvală (Cog. Arh. II. 92, 115, 87: făcând 
hugium mare către tabie); — ar. hugum, attaque, assaut Z. 938,. 

671. Munie, pălnie; vale strimtă (Cog. Arh. II, 40, 58, 55 : bogaz, hunie, 
suiş, pogoriş); — t. xuni, entonnoir Z. 3972. Mik. I, 74 

672. Hurmuz, zrnuiz, mărgăritar falş ; — p. hurmuz, horiuz, oraș lingă 
golful persie de unde mărgăritarul a venit în comerţ Z. 940b. Mikl. [, 65. 

673. Huzmât, uzmtt, slujbă, funcţiune ; acsiz ; dar, dare ; (în Trans.) ocu- 
pație, îndeletnicire (Fil. 20: huzmetul spătăriei ; ib. 35, 91, 98; Al. T. 56; 
Mag. Ist. IV, 23; Ar. II, 169; Pol. 500); — ar. idmet vulg. izmet, stia de 
-servir, service de domestique, minist&re, charge, emploi, fonction, commission; 
travail, ouvrage Z. 404. Mikl. 1, 73. 

674. Muzir, traiă liniştit, odihnă, pace (Al. T. 113: trăeaii... în oarecare 
huzur); — huzuresc, a petrece în. pace; — ar. huzir, tranquillitg, bien-âtre, 
repos Z. 83903. Mikl. 1, 70. 

y. 

675. Iubangiu, vagabond, haimana (Glos. 298); — jabangi, 6tranger, im- 
portun, făcheux (p. jabân =ăyo5pos, desert, pays €tranger) Z: 946b. Mikl. ], 78. 

676. Iâcă, guler (la o haină femefască); —t. jaka, bord; collet d'un vete- 
ment; visage; câte, contree, direction Z. 963. Mikl. |, 78. 

677. Iâdeş, tâdeș, os crăcănat (din stomahul găinilor); rămăşag cu acest os 
între 2 persoane, la care aceea, care primeşte ceva de la cealaltă, făr'a rosti 
vorba «Jadeş», pierde rămăşagul; prinsoare în genere; — p. jad, m&moire,. 
souvenir, reminiscence ; jâdest, espece de pari ou defi de memoire entre deux 
personnes; jâdest, fourchette Z. 947c.
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678. Talie, telned, mincare din zarzavat cu bucățele de carne sai pe- 
şte; — p. ja4ni vulg. jahui, restes d'un repas que Von garde pour le lende- 
“main ; t..hachis et €tuvee de viande, poisson ou volaille; du bouilli Z. 959. 
Mikl. 1, 78. 

679. Iâmă, jaf, pradă; năvală (Beld. III, 410 : armele după ce fama căte 
ai fost le ai făcut; Cog. Arh. II, 70, 96: să nu dea Inicerii Yagiuna); =: ta- 
mangiu, jăluitor; — amanded, (pentru kamandea, formă participială), năvă- 
lind , năvălire, năvală (Al. T. 723 : cum oiă zări Rusaliile, amandea pe ele! 
ib. 204, 1006); — p. t. jagma, incursion, expâdition pour faire du butin ; pil- 
lage,. butin; jagmasy, pillard Z. 9633. Mikl. |, 78. | 

680. Iamăc, femăc, emăc, odinioară recrut (de ieniceri), vicestegar; ad- 
junct, ajutor de logofăt, condicar (Cr. II, 149: III, 265, 253: emacii de Vi- 
din ; Fil. 4% : calemgii şi tamacii cei cu ișlice în patru colțuri și raşi pe cap 
chinezeşte; ib. 245; Ci, 312 : locuitori şi tamaci ; C2, 385: tamaci s'aibă fie- 
care ogeac; Ur. III, 195, 203 : ermacurile); — t. jamal:, morceau, piece ; ad- 
joint, aide,. assistant, apprenti, compagnon d'ouvrier . sous-chef de cuisine , 
recrue (dans le corps de janissaires) Z. 9682. Mikl. 1, 79. 

681. *laugân, incendiu (Ci, 342 : pentru întîmplare de tangân); — tan- - 
„ gângiu, pompier (Beld. III. 433 : tangângi? se trăsese, căci chip de slins nu 
era ; ib. 413), —t. jaiigyn, incenâie ; jangynây, incendiaire Z 9562. Mikl. 1,79. 

682. *Iarlie, ferlic, erlic, autograf princiar, diplomă de la Hanul Tătarilor 
(Cr, III, 130, 177: Maăriea sa Hanul trimis'aă către măriea sa Domnul Mol- 
-dovei cinste Yarlicul măriei sale; ib. 163 : au venit lui Grigorie Vodă şi erlie 
de la Hanul şi buiurliu de la Abdula Pașa Sarascher; Mag. Ist. IV, 170: au 
sosit un mirzac... aducând Domnului iazlic şi o țidulă scrisă cu însuş măna 
Hanului); — t. jarlyg, jerlyg, ordre royal, diplome ; chiftre du prince. place en 
tâte d'un ordre Z. 949. Mikl..1, 80. 

683. *Iarmâăchi, înflorat cu aur, împodobit cu mărgăritare (Ur. III, 196 : 
ți se trămite acum din partea noastră un armăsar. deosăbit şi o blană de 
samur Zarmach!) ; — t. or. jarmak, argent, or 7. 949a. 

684. *Iasăc, poruncă, interzicere (Cr. II, 438 : căci pentru ei iasac nu 
este) ; — asacciu, tesacciu, soldat ture pentru siguranţă, numit obişnuit cazaz 
(Beld. III, 425 : cu tesacci? şi cu pază, cu toți împreună merg); — cf. ?asîc, 
un fel de joc (Fil. 29); — 1. jasah, dâlence, probhibition; î. or. arrangement, 
ordre, disposition ; loi, r&gle; jasak&y, garde; autref. garde ou escorte de 
sirete accordee aux 6trangers en Turquie Z. 950. 9622. Mikl. 1, 80. 

685. Iatăc, etic, cameră de culcare; — t. jatat:, lit, couchette, nid, ta- 
nicre (jaimak, &tre couche) Z. 958. Mikl. |, 80. V. taţa. 

686. Iatagin, cartagăn, cuţit lung ce poartă Turcii la briă (Al. P. p. 87: 
că ţi-oiă trage un cartagan — de "i sări ca un şoldan); — t. jatagan, grand 
couteau, coulelas Z. 958. Mikl. 1, 80. ” 

687. *Iâță, rugăciune de noapte înainte de a se culea (Cr. 1, 150: sai 
strigat la meceturi ezanul, ce se cheamă tață, la două ceasuri de noapte); — 
t. jatsy, action de dormir; temps oă on se couche, entrâe de la nuit, pritre 
du soir Z. 9472. Mikl. 1, 81. V. atac. 
"688. Iavirt, lapte închiegat: — taurgiau, care vinde Yaurt; — t. jogurt, 70- 
hurt, lait caill€ Z. 9735. Mikl. 1; 82. 

689. Iavăş, dulce; pl. vorbe sai lucruri dulci, duteeaţă (Conv. XVIII, 11: 
bacalimuri şi Yacaşuri) ; — t. jaacas, doux, aftable Z. 9702. Mikl. 1, 81. 

690. Iavaşeă, Yabașă, tevășd, ivăşă, cleşte de apucat nasul cailor (când 
se poteovesc); — î. jawasa, morailles Z. 9702. Mikl. [, 81.. | 

691. *Iazagiu, scriitor ture pe lingă Divan numit obicinuit divan-efendi (Cr.



56. „ PLEMENTELE TURCEȘTI ÎN LIMBA ROMÂNĂ, 701 II,.79 : chemâna și pre tazagiul de le ai cetit fermanul împărătesc; III, 152; Mag. Iși. II, 172: tazacgiul l)omnului ; V, 96: ai chemat grămăticul grecesc, logofătul -rominesc, azagiul (1) turcesc); — t. az, 6criture; aey&y, €crivain, clsre.Z. 950. Miki, I, 81. 
| 692. *Ibră, învoeală, act de liberare (Cr. III, 175, 176: făcându-se sbra şi aşezămînt între ămbe părţile) ; — ar. îbră, delivrer, dâcharger, acquitter (en justice) Z. 3b, 

693. Ibrie, vas de apă; — ar. ybryk, aiguicre 7, 4a, Mikl. 1, 58. 694. Ibrişim, îbrişin, mătase răsucită; fig, şiret; — îDrisimgiu, care toarce „saă vinde ibrişim (Fil. 138: calpacul de blană al armeanului îbrişimgiu) ; — p. îbri3im, soie, fil de soie; ibrisimgi, fileur de soie, marchand de fi de soie Z. 32. Mikl. 1, 75. 
695. chilie, echilac, monedă de argint de doi lei vechi; măsură de 50 de dramuri (Gorj. Hal. IV. 9: O tavă plină de lei, de iusluci, de echilacy şi de parale mărunte ; Fi]. 234 ; Aduc numai de căt o arămeasă de vin chihlibarin şi dau căte un ichilie la toți fraţii); — t. chilil, monnaie de deux (aspres, paras elc.); vase contenant deux mesures (îl, deux) Z 150, 696. Ickolân, îckoglan, lit. fecior dinăuntru ; paj, copil de casă (Fii. 28: Neferii și zctolaniy domnești ; Negr. 287, 346: ictoglanii cu agaoa lor);—sey- dga, pl. ic-agaleri, slujitor domnesc (Cant..D. M. 54 (109); — t. sc, Pint6- rieur, int6rieur ; oglan vulg. olan, jeun homme, domestique ; ză oglan, 6l&ve- „ Page, qui apr&s avoir Tegu sa premiere 6ducation dans une espăce de semi- naire, est fait ș€ aga, 0u page de l'intârieur du sârail Bianchi ], 251, 275. z. 124c. Mikl. 1, 75. 

697. *Icirliu, om din interiorul saraiului (Cr. III, 240,249 : scirliy impără- teşti);, —t. să, intârieur ; er, îr, pl. erler, homme, 7, 22c, 698. “Terâm, cinstire, primire bună (Cr. III, 439 : le au făcut scram aga- lele cu cafea şi ciubuc: R. II, 1. 330: de acest îcram — foarte mulțumire am); — ar, îkrâm, uction d'honorer, tEmoignage d'honneur, de vEn6ration, accueil hospitalier fait a d. qn. Z. 81, - „699. Iedâe, edic, cal de mănă, povodnic ; tragerea unej luntre la margine (Cr. II, 332); — zedecciu, idicciu, seiz, rîndaș (Cant. D. M, 119: doi idiceiy sau slugi de la grajăiul împărătesc țin calul în poaria curţii); — ediclâu, sdi- cliu, tedicliu, slugă, paj (Fil. 28); —t. jedek, (ay) cheval de main (ar, șed, main); corde ou courroie par laquelle le cheval de main est conduit; băteau train€ ă la remorque, la remorque ; jedekhfi, jedigi, qui conduit un cheval de main, palelrenier ; homme qui remorque des bateaux 7, 959%. Mikl. ], 81. 700. Ienic6r, tanicer, enicer, înicer, lit. miliţie nouă ; soldat din garda Sul- tanului ; fig. crud, barbar (Al. P. p. 134: cu cinci-zeci de FEniceri — cari poartă 'n briă hamgeri ; Mar. P.'p. 1, 208: și O sută de Înîncoră ; Cr. II, 259; Mag. Ist. 1], 15); — ienicer-dgă, denicer-dgasă, comandantul Yenicerilor (Cr. II, 50); — ieniceresc, iniceresc, de ienicer (Cog. Arh, II, 14 : cu haine înice- veşti îmbrăcaţi) ;—inicercă, puşcă turcească (Cr. II, 327: snicereele Turcilor erai mai lungi şi de fier mai bun de căt flintele Moscalilor) ; — tb. jeii-Geri, janissaire, soldat de la nouvelle milice crese par le sultan Murad Ie en 1362 et entirement anantie et supprimee en 1826 (jeiui, neuf; cei, milice); jeniceri agasI, commandant en chet du corps des janissaires 7. 965e, Bianchi II, 1276. | Mikl. 1, 82, 
701. Ienicicmă, lit. modă nouă; copilă de curing deflorată, femee de cu- rind prostituată (Pol, 143); — jeui &ykma, nouvelle mode Z. 3602, 702. *Iexliu, erliu, locuitor de baştină, pămintean (Bela. III, 361 : întru ei
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703. Ieruigă, îrigă, drum săpat, şanţ; —t. ar, aryg, fos losse, copt: duit, canal, rigole, sillon ; Jaryk, fente, crevasse Z. 28b, 948c; vite aLok N manic or, fossa Mikl. I, 12; 80. V. ară. | «Ab 704. *Iftihâr, distincţiune, decoraţiune de onoare (Bol., Poesii, p. 267: mi-a spus cum că poate cili de tipar — şi cum că aşteaptă Şi un îflihar);— ar. îftiâr, gloire, honneur, distinction ; îft. nisani s. nisani îft., d&coration d'honneur Z. 71c. V. nişan. 
705. *Iftiră, cftiră, pică, calomnie-(Beld. III, 412: Jftirale, năpăşti multe pe boieri, pe tirgoveţi; C:, 388: cu feluri de cftirale şi pricini nedrepte) ; — ar. îflirâ, action d'inventer un mensonge contre gq. qn., calomnie Z. 71c. MIEL. 1, 75. 

| 706. Ihtiâr, bătrân (Pan. P. V. 76: Efendi, sint îhtiar — barba *mi este albă var); — ar. ixlijâr, vieux, ancien 7. 17c. Mik. 56... 707. “Ilim, înştiinţare, raportul judecătorului (Cr. 210, 209 : cu cadiul să se caute acea judecată şi având dreptate să'i se dee ilam);—ar. îlâm, action de faire savoir, d'informer, avis, notification, rapport du juge Z. 65c. MikI. 1, 75. 708. lic, „giletcă, pieptar; — fivilichie, tivlichie, tilivechie, lit. ilie livit; pieptarul lung al țărancelor (partea întâta a cuvintului e livesc ; ef. Cih. 623); — “i. Jelel;, veste, justaucorps (ordinairement en €toffe de soie, ă manches longues, et qui se met sous le caltan) Z. 9672. Mikl. I, 81. 709. *Iliş, dajdie în genere; dare extraordinară (Melchis. Rom. 1, 121: [în- tun. .tetravanghel din 1685 pasajul Mat. XXII, 19: <arătaţi-mi banul dajdiey» e tradus rominește':] <arălaţi-mi pecetea digului» ; ib. 127: oamenii, cari se Vor așeza în satul din Negoeșii, s'aibă mare” scuteală şi slobozie .... de toată dare și de slujbă şi să nu dea nici aliş, nici podvoadă, nici posadă, nici jola...; Hasd. Arh. 1. 153 : oamenii mănăstirești... să nu plătească bir, nici posad , nică podvoadă, nici îlis; cf. Melchis. 56); — t. ah, action de prendre, ma- niere de prendre Z. 892, V. alim, cu care etimologiceşte e identic. | - 710, *Lma, îmma, înma, mamă, maică (Dos. Sept. 162: iară tată-meă sta să- vârşit şi dat mână de chemară pre întmă-sa ; ib. Fevr. 7ia: şi vreamea azaea n'a cheltuit?o în leane şi fără lucru, ce la mare facere : că ai ars idolul înaaek Dumnezăilor; ib. Iunie 1412; îmuma lui Leon; Cartea rominească de: învăţă- tură [ed. Sion, 1875] p. 45: cela ce 'și va ucide pre tată-sâiă şi pre înmă-sa... mai cumplită certare să aibă de cât alţi ucigători; ib. 155 : înma de 'ŞI va da feciorul sai fata la giudeţ ca pre nişte vinovaţi mai puţin certa-i-va giu- deţul, iară nu “i va slobozi de tot ;. Cr. II, 348: iară mai pre urmă ai scos îma împăratului copilaşul, nepot de fiu Brăncoveanului, şi Pai dat lă maică-. sa; ib. 414: şi au rămas epitropi împărăției Moscului îma acelui copil; R.I, 1. 340 : așijdere ce “i-au datu înmă-sa şi Doamna Bălaşa și au dusa la mine să se şiie); — ar. dim, mâre 7. 93b, 
711. *Imânm, preot musulman (Mag. Ist. 1, 170 : aă ucis Fureit pă un hoge imam al lor); — ar. îmâm, chef, cură, prelat 7, 94a. . 712. Imamei, imbucătura ciubucului, căpătâtul de chihlibar al lulelii (Fil. 17 : îmamele de chihlibar limoniu) ; — at. imâme,. embouchure d'une pipe ă fumer Z. 94a Mikl. I, 75. e a -713. Imbrihâr, imbrohir, mai marele peste grajduri, comis (Al. P. p. 211 : sultanul din fvişor — dete semn lui îmbrohor; Cant. D. M. 109 : înui- rahorul. saă comitul viziriului ; Mag. Ist. 1V, 21, 29); — butte-imbrohăr, co- misul cel mare (Cr. II, 251, 348; Cant. D.N. 118); — cucitte-imbrohâr, co- misul cel mic (Cr, 11, 89);:— emâr-i /âr vulg. îmbroăr, inîrazâr, 6cuyer 
Bew pe Dat, dr și Fi, dn. 17, Val P | “ 
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(ar. emir, chet; p. ayGr, 6curie) ; bujul; miraxâr, le grand Ecuyer des 6curies impsriales ; Răcih-miraxâr, le sec“nd grand 6cuyer Z. 19%. 97c. Bianchi II, 1065. V. exnir, miralaiii. Sa 714. *Imdât, dare exiraordinară, ajutorință (Ur. 1, 234: banir imdatului RI,1. 56); — ar. îmdăt, action de secourir; secours, assistance Z. 95b. MIikI. 1, 76. a o - 

715. Imen6i, imin&, pantolă grosolani țărănești, identici cu fileri: (Fil. 13: cu picioarele goale băgale în niște îminet de saftian ; ib. 143 : îminieia cei slacojii şi fesul cel roş cu fundul de ibrişim negru); — îmeni, un fel de pinză vărgată din lemen, (Cog. Arh. 1], 246: [tarifa vamală din 1761] îmeni, bu- cata 44 bani); — ar Jemeni, issu de Yemen; appartenant au Yemen; toile peinte de Yemen; servant ă faire des convertures de lits et de solas; mou- choir de couleur; babouche bariolse 7. 9692. Mikl. 1, 82. o 716. *Imurhic, emurli;, îrmaulic,” termuluc, un fel de manta (Alex. 37 : scoaseră plaşca şi emurlucul luy Solomon); — 1. jagmur  vulg. jâmar, pluie ; jagmuriyl:, manteau pour la pluie Z. 952c. Mikl. 1, 78. | „117. Imân, blanchet de poştă, permisiune de a călători cu cai de poştă; — ar. îvâm, grâce, faveur, 'bientait, râcompense, spec. d'un sup&rieuj: ă un in- ferieur Z. 106, e | E CE 718. Inât, tanăt, pică, pizmă, îndărătnicie; — inacciu, încăpățânat; — ar, inâd, action de faire une opposition continuelle, de s'entâter â Z. 662. Mikl. 1, 76. Ma - E 719. Indrişaim, îndrişaiă, endrişaim, Lathyrus odoratus (Br. Pr, 81); ge- ranium (Glos. 317); lit. esenţă regală (Fil. 154, 284 : o mulțime de: oale cu maghirani, îndruşaimă şi alte flori scumpe) ; — ar. p. 'atii Săli, ulyr 3âhi, geranium (ar. 'yfyy, essence ; p, Sâhi, royale, imperiale) Z. 61,. 631c. “Bian- chi II, 1306. i, e a 720. *loldâş, ghidldaş, tovarăș (Cr. III, 253 : scriind şi la Țarigrad la toldaşii lor; Hron. II, 185 : ghăoldaş; ib. 187, 190; hioldaș) ; — capiăldaş, - coleg, amic (Fil. 133 : dar ce o să zică captoldașii mei, când vor afla: ib. 214); — t. joldas, compagnon de voyage ; en gen. compagnon, camarade, collegue: koldas, compagnon. associ6, amis (yol, voyage; das, compagnon); kapy jol- dasy, camarade de service (partie. dans le service de la cour) Z. 4202, 691b,. 9762. Mikl. |, 45... a 
721. Iorgân, înveliş de pat (Hasdeu, Etymol. Magnum Roim; |, 61); —t jorgan, couverture ae lit 7, 97ţa, Mikl. 1. 83; mrom. Yurgânu, stragulum (MikI. R. U. 11, 17). - 

i 722. Iorgorân, Syringa vulgaris; — p. ergewân, ar. erguwân, Varbre de Jude (Syringa vulg.) ; vulg. lilas (fleur, couleur, rouge, vin rouge) Z. 29a. Miki. 1, 57. e o | 723. *Ipcă, numire sai reinoire în funcţiune (Ur.1V; 140: de la Domn să nu lee nimie pentru ipca); — ar. ibkâ, action de faire dârer, de confir- mer, de laisser Z. 53, - - pr | 724. Ipîngei, epingeă, manta cu glugă, manta de ploae (Pan. P. V. 20: unde se găseşte şeaoa, se cere Și ipingeaca); — t.japonsa, japyn&y. couverture, housse ; vâtement. d'hiver; manteau, capote Z. 958. Cih: 588. Mikl. IL, 79.- 725. *Lrât, arăt, venit, acsiz (Ur. V, 49: hatraturi; Beld. III, '393 : că 'n slarea ce era ţara, nu avea nici un irat; Fil. 322 : ludele şi celelalte îratură ale stăpânirei); — ar. îrdd, action de faire venir ; rente, revenu 2. 144a.. -.. 726. Irmilic, ermilie, monedă turcească, (mold.) icosar (Al. P. p. 118: şi pafiale mici — tot de îrmilic)); = t. îgivmi vulg. îrmi vingt; îgirmilil vulg. îrmili, pice d'or de la valeur de. vingt piastres Z, 160, 9&sa ; ef,



197. a Le ŞAINEANU, 59 
îcosăr, de aceeaşi valoare cu irmilicul, din ngr. eizoozpt din eixoa, douăzeci; cf. asemenea sfanț, monedă de 20 creițari sai 90 parale din germ. Zhcaneiger din zavanzig, douăzecă. 

| 727. Ischiuzâr, lit. care duce lucrul la capăt; iscusit, pişicher (Pol. 151; AL. T. 431 : începe, că lu eşti mai îschuzar; Fil. 160 : un vătaf de curte îs- chiuzar poate în scurtă vreme s'ajungă bogat ca Iov din Biblie); —ischiuzarlic, duşchuzarlic, meşteşug, iscusință (Fil. 16 : tuşchiuzarlicurile şi marafeturile, cu cari trebue să fie împodobit un adevărat calemgiu ; ib. 230 : asta este îs- chiuzarlicul mei) ;— 1. işgiizâr, habile, adroit, ingenieux (3, chose; giizâr, qui mâne ă la fin); isgiizâriyă, diligence, activită dans le travail Z. 741a, 728. *Isirgiu, neguțător de robi (Cr. II, 240: au adus un ovreiii îsirgiu, de cari vind roabe); — ar, csîr, eselave; esirgi, marchand d'eselaves Z, 51b. MIEI. 1, 57. e 
129. Isnâf, esndf, breaslă, corporaţiune de meseriaşi (Fil. 137; Cog. Arh. II, 13: aă eșit esnafurile adecă toate rufeturile) ; — isnaflic, obicei, deprin- - derea celor din acelaşi isnaf (Glos. 326); — ar. esnâf, pl. din sinf, espăces, classes; (comme singulier) : corps de metier, artisan, artiste Z. 59, Mik]. I, 57. 730. *Işală, de o vrea D-zeă (expresiunea resignării în vota Domnului), co- respunde romineşte cu «Doamne-ajută» (Zil. 302 : Nazirul earăși îi se făgădui cu îşala); — maşală, lit. ce o vrea D-zei (esclamare de admiraţie, de imbăr- bătare); minunat, bravo! (St. M. r. 348 :î striga toți într'un glas : aferim şi maşala !; Al. T. 433 : işala! maşala ! m'am tăcut chiabur; Negr. 24); — ar. sâa, il (Dieu) a voulu, il veut ; în Sallâh, sil plait ă Dieu, espârons (les maho- metans se servent constamment de ces mots en parlant d'une chose future) ; mă Să allah, mă 3allă, ce que Dieu veut ! (exclamation d'admiration) Z. 534a. Bianchi |, 185; de aceeaşi origină port. sp. ozală, utinam! Diez II, 161: „731. “Itlăc, liberare, punere în libertate (Cr. III, 211, 218 : făcându-se şi. itlac lui Mihai-Vodă, căci era la surgunlic la Mitilin ; ib. 248); — ar. -itlâh;, „action de lăcher; de meltre en liberts (un esclave) Z. 61b.. o „732. Iuesucei, glob de zăpadă ; lit. ceva rotund ca un degetar (Pol. 153; Glos. 329); — t. jăksiil, d6 ă coudre (cu particula diminutivală ăe) Z. 974c. 733. Iuruiș, turăş, năvală (Cr. II. 149 : îndată Enicerii au dat duruş; ib. 107 : Moscalii se găteaii să mai dea un îx ş mare Turcilor) ; — turuştsc, a năvăli (Al. P. p. 210: Turcii în casă iuruşea — pe tuspatru mi-i prindea);— t. jăriă, marche, expâdition militaire ; attaque, assaut Z. 974a, Mikl. [, 83. 734. *Iuzbâşă, sutaş, căpitan (Cr. III, 149: aut trimis de ao strins tuzbaşii şi căpitanii de slujitori; Mag. Ist. IV, 337); — tuzul-emini, titlu identic cu tuzbaşa (Beld. III, 390 : tuzul-emini a ostil); — izbâşa, întâlul scriitor saă logofăt numi! și izbaşa de divan (Cr. III, 306, 327 ; ib. Ul, 417 : îzbaşa sirîngea toate răvaşele de pre la oameni şi le scotea răspuns fără nici o cheltuială ; „ib. 183; ef. Melchis. 50);—L. jiiz, cent; jiiz baSy, centurion, capilaine Z. 972a: Mikl. [, 83. 

e 735. Iuzliie, tushic, monedă turcească în valoare de o sută de lei vechi (AL. P. p. 106: Vin” colea lângă zăbrea — să "ți dată Yuzlucă cât în vrea ; Fil. 115 : mie mi-a luat [hoțul de grec] boii și vaca, sărac de -maica mea! pentru un îuzluc de șaptezeci de parale); — t. jiiz, cent; jiizlil, pi&ce de monnaie qui en vaut cent de moindre valeur Z 9723, MikI. 1, 83. „+786. *Izră, punere în lucrare; a face izra, a executa (Ur. IV, 128); — ar. îsrâ, execution; îgră etpiek, exâcuter 7. 115. - o ,
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JI. 
, | 

737. Jiimet, mulţime, gloată ; -- ar. gem, reuni, rassemble ; gemi'eț, r6u- nion Z. 366, : | N 

Le 

738. Lăf, vorbire deşartă, taifas, limbuţie, secături; —ef. palăf, talaf, cu a celași sens; — lafagiu, băsnaș, limbut; — lăfuresc, a spune la lafuri ; — p. Iâf, mot discours, conversalion; babil, jactance, impudence, homme impu- dent, arrogant Z. 7893. Mik. II, 15. 
, 739. Lagivârde, verde măsliniu ; — lazir, azuriu (Mag. Ist. IV, 262 : şi toate scobiturile pietrelor pe din afară le văpsi cu lazur albastru) ; — ar. Iâ- gierd, lapis lazuli ; couleur -de lapis lazuli, bleu fonc€, couleur indigo Z. 788; — gr. Aabobptvoy, pol. lazur ; it. azzarro, azzuolo, sp. port. azul, fr. a- zur din acelaşi cuvint oriental Diez 1, 42. MIRI. II, 15. . 740. Lagiim, lagâm, şanţ, canal, mină (Cr. [1], 12, 240); — lagumgiu, sol- dat ce lucrează la o mină (Cr. II, 65; Cog. Arh. II, 95, 128: au trimes la- gingii de au făcut lagumuri la aceste cetăţi; Gorj. D. 41); —t. lagym, la- Jun, mine, canal,. souterrain, 6gout; lagum&y, mineur, (militaire) ; coureur d'Egout, vidangeur Z. 7942, Mikl. II, 15. NE Ma 741. * Lahaniu, de culoare verde ; lit. ca varza (R. 1, 2. 339 : o sucnă a- claz lahani eu ranţuri ; ib. II, 1. 333 : anteriu cu o vargă lahanie şi altă al- bă); — p. lâhana, t. lalana, chou din gr. Adyavoy Z. '788b. 797. Mikl. II, 15. Cuvintul. ranţarry, pomenit mai sus, pe care îl maj întimpinâm odată (Hasd. Arh. I, 40: haine cu ranțur!) cu înțeles de cucure, pare a deriva din germ. /'runse, cu același înțeles (et. freamăt-framăt-ramaăt ; ef. croț, încreţitură, gar- nitură, draperie [Cr. III, 440 : croțurile macatului) din gerrn. kraus). Din ce- lelalte cuvinte romiîneşti pentru <ctucure>, două (cănaf, ciucure) sînt de ori- gină maghiară, iar alte două (sageac şi pruscul) se trag din turcește. -742. * Laluir, șal de Lahor (Gorj. Hal. 1, 94: covor așternut cu perni de lahur); -— p. lahor, ville capitale du royaume de Lahor, vaste contrâe de | Inde ; Sali lahori, châle de l.uhore Bianchi II, 7, 694. : a 743, Lalanghită, clătite, plăcintă foarte sublire ; — t, lalanga, lalel;, sorte de friture de pâte, beigneis 7. 789. 

744. Laleă, tulipan (floare); — p. lâle, tulipe Z. 789. Mikl. IL, 15..După Hehn, 527 cuviutul persian av fi identic cu gr. dslztoy, V. tulipan. 145, Langavie, podoabă din flori şi din fructe (arhit.); — di/âu hâui, zig- zag Cih. 589, . 
746. Lătită, alăită, vechiă instrument de musică; astăzi vioară (Cal. b. 1877, p. 23: amindoi copii eraă înzestrați. de la fire cu darul cântării şi a- mindoi dezmierdaă urechile cu dulceaţa glasului lor și cu sunetele ce scotea alăula în mâinile lor); — alăută nemțeuscă, hartă (Hasd, Cuv. 1, 267); — lăutăr, alăutăriu, musicant (obicinuit ţiyan) cu lăuta (Indreptarea: Legii ['Tir- goviște, 1652], glava 200: alăutariul. carele zice vioară și alănta pre latir= guri și pre la zboruri. şi pre-la munte, nu poate ză a fată de om-bun saă de boiariu, că unii ca acela sînt batjocură lui Dumnezeii ci Oamenilor); — lctută- vie, meșteşugul lăutarului ; — t, laucut, lauta, „laguta, lath 7. 789a; it. leato, sp. laud din ar. ad, Mik, II, 16. Cih. II, 668. | 741. * Laydân, stofă de mătuse (Ce. 11, 312: şi boierilor le aă dăruit câte o
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bucată de lavdan de cel bun: Cog. Arh. II, 248: [tarifa vam. din 1761] lău- dan, bucala 220 bani); — p. Iâdeu, stofle de soie mince Bianchi II, 688. 748. *Lăz, populație de-a lungul mării Negre (Cr. II, 110: 0 samă de Lazy turci; ib. 372; ib. 11, 216: arătând toate faptele Lajilor pre amăruntul) ; — lăzească, un fel de joc (ip. 52); —t. laz, (nom collect.), peuplade belli- queuse et presque independante €lablie au long de la mer Noire, depuis Tre- bizonde jusqu'ă 'Tehorokh Bianchi ÎI, 689. 

749. Leăfă, lefea, plată, simbrie (Hron. II, 171 : Pai cinstit cu cavalerie și cu lefea mare; ib. 186: şi lefeaoa ți se va da); — lefegiu, lefeciu, soldat cu leată (Cr. 1, 220 : Iefecix ce ai avut străini; ib. 256 : oastea leșească era aleasă tot în leafă ca și lefecit vechi ; ib. III, 125: săi dee oaste tătărească şi turcească adecă lefecir; Bale. 591, 649 : oastea în leafă sati Iefegi:) ; — olafâny; spahii ce primeaă provizoriu leafă (Cr. |, 410: după aceștia merg 5000 olafant aşijderea dinadireapta împăratului și alte 5000 denastinga) ; — ar. *uluf, 'ulăfe vulg. %i- lefe, 'dlefe (pl. din 'alef, pâturage), fourrage; solde, salaire, paye, traitement, . appointemenis, pension ; 'ulifegi, salarie, sold, pensionnaire ; pl. 'ulifediân Z. 495, 636. Mikl. II, 80. o 
750. L6le, led, soră mai mare, femele mai în vîrstă (dim. Zetcă, levculiță, le- lişoară, leliţă); temele neonestă (fecior sai fată de ele) ; în doru lectii, întrun noroc (Cal. b. 1883 p. 41 : cea mat mare zise cam în dorul leliy; id. pe 1877, p. 34 : merse astfel în dorul lelit, merse merse până ce se făcu seară ; ib. 44: mergând astfel în dorul leliy, fără să ştie unde; Isp. B. 370 : într'una din zile feciorul de împărat se duse la vinat, îa așa în dorul lelit, fiind că n'avea altă treabă); — cf. p. lila, lili, beau gargon, baladin, belle fille, courtisan ; t. or. lolo (la început identic cu vorba precedentă), femme publique Z. 796. ; ef. vsl. lâlja, malris soror;. bulg. lel&, mătuşă Cih. II, 169. Roesl. 39 derivă Iele din ar. leila, nom propre de femme. V. dadă şi nană. ME 
751. Leş, stirv, mortăciune ; — leşuesc, a se face leş, a cădea şi zăcea mort, a fi leşinat ; — l&şin, a pterde simţirile (cf. a leşui foamea pe cineva=—a leşina de foame, a flăminzi); — p. las, I&, cadavre, charogne, carcasse Z. 789, MikI, Il, 17, 
752. Levint, levent, voluntar, pleşeuitor (Al. P.:p. 63: cinci-zeci fără 

cinci — de haiduci levinţi; ib. : voinicei levinţi cu armele n dinţi; Cr. Lă 
305 : Matei-Vodă avea călări de aj noștri moldoveni, acolo merşi în leafă, 
cărora era numele levinţi ; ib. 335 : cu leenţiă și cu dărăbanil); — p. leacend (proprem. lerantin), soldat volontaire, vagabond, maraudeur, libertin din it. 
levante Z. 796c. Miki. II, 17. Cih. 590; mrom. levndu, heros (Mikl. R. U. 1, 22). 

753. Libadei, lebadrâ, haină, îmbrăcăminte ordinară (Conv. !X, 277: O libadea de atlas ; Fil. 134, 269 : cu libadea de aba albă împodobită cu găitan negru) ; — p. lebâde, casaque, manteau (pour le mauvais temps) Z. 79ia. Mikl. II, 16. i i : 
75%. Lichee, pată, mânjire ; fig. secătură, om nesuferit; — p. lele, tache, 

souillure Z. 795%. Mikl. II, 16. i 
755. Lichitim, luchăim, tencueală pentru hasnale (de apă); — t. lăfiin, sorte de ciment Z. 796b. Mik. II, 17. e 756. Lighein, tas rotund de spălat (Cr. II, 199 : ligean (!) cu ibric de ar- 

gint); — t. legen, leken, lejen, cuvette, bassin din gr. Aszăvn Z. 7952; bulg. lejen, ligen ; serb. ledjen ; inrom. lene ; gr. deyiv MikI. II, 16. Cih. 590. | > 757. Liliăe, lelide, vespertilio ; — ar. lahlal: vulg. lejlek:, cigogne Z. 194c. 
797c; vsl. lia, lilijal:ă, bodirlăă ; er. serb. lelel;, harză ; liljal:, liliac; alb. le- 
lek, ngr. ded&u, barză Mikl. II, 16. n Se 

758. Liliâc, leliic, Syringa vulgaris, (copăcel și floare) ; — Hliachiu, le-
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liachiu, lulachiu, albastru-roşcat (proverb : a fate lulachiu, a strica lucrul, a nu reuși) ; — ar. lejlak din p. lilang, lilas (syringa persica) Z. 797. Mikl. II, 16; it. sp. lilac, port. Iilă, fr. lila, de aceeași origină Diez |, 250. "759. Limân, port, și fig. (Isp. B. 121 : mergând corăbioara pe apă, ea se ruga lui D-zeu, ca să o seoaţă la liman bun; Cal. b. 1882, p.21: nădăjduiese cu ajutoru lui D-zeu o să isbutese d'a ajunge la bun liman; id. pe 1877, p. 21 : limanul ei de mintuire era voinicelul er; Pan. P. V. 133 : omul vred-. nic se face luntre şi punte şi trebue să Iasă la liman); — t. limân, port, havre din gr. Au Z. 797, Mikl, II, 17. E 760. Liochfu, stacojiu, de culoare roşiă ca gumilacul (R. [. 2. 40: eă pur- tam o pereche de iminei lioci ; Pol. 223); — 1. lil, 10%, gomme laque Z. 7953. 796. . - ' | | 761. *Lipeân, tatar din Lituania ; Tătarii aşezaţi la Hotin; curier , corp de armată, în număr de 1000, întrebuințat la, trimiterea depeșelor (Bălc. 592, 599; Melchis. 62); «— t. lipka, Litfa sai Lituania ; lipka-tatar, tatar litfan, numit de Moldoveni și Cirimuş Cant. Ist, ot. 156, 436. 
762. Locândă, ospătărie ; — lokanda, auberge, hâtel, taverne din: it. l0- canda Z. 796, 
763. Loemă, lucmă, plăcintă grasă ; fig. total, sumă mare ; pl. prăjituri (Al. T. 31; R. III, î. 75: lui Vodă foarte îi plăcu locmaoa, adică mulţimea de bani ce luă de la mitropolitul) ; — locmagian, un magiun sai lictar în potriva ne- putinţii bărbătești (Pol. 226); —lucimă, prăjitură ; — lucmagiu, care câştigă o sumă bunicică ; — ar. lokma, lukma, bouche, morceau qu'on avale en une fois; espăce de beignet ; t. lutum, o mîncare dulce numită obicinuit rahatla- bon Z. 7942. '795. Miki, II, 17. V. rahat. 
764. Lulei, pipă; a fura luleaua Neamţului, a se îmbăta ; a se face lulea,; a se ameţi, a nu şti ce face; — p. lila, kile, tuyau, tube, siphon, robinet ; t. pipe, fourneau d'une pipe Z. 796c.. Mikl. II, 18; : 

Mu, 

765. *Mab6i, marbtut, (lit. ceea ce este între, intermediar), tindă, antica- meră (Cr. III, 306 : Domnul iese din lăuntru de la casa ce se cheamă mabey și vine în spătărie ; ib. 313 : Domnul mergea şi în lăuntru la matbent);—ba- Deingiu, slvjbaşul Curţii care îngrijea de odaia Domnului (Fot. III, 290);— ar. mâ-beju, ce qui est entre; intervalle; intermâdiaire; antichambre; entr€ ; mâ- bejngi, qui a acces au mâ-bejn imp6rial (titre des certains officiers du serail) Z. 198. Bianchi II, 728. NE o . 766., Măcâr, conj. cel puţin ; ori... deşi, cu toate că; — p. meger, mejer, sinon. seulement que..., excepi6, hormis; peut-âtre, par hasard (eger, si, quoique) Z. 812. 874»; bulg. serb, makar, măkar, măcar ; alb. makar, ase- menea ; ngr. uaxipt, fie ca! Roesl. 42. Mikl. II, 23. | 767. Macarâ, mașină de ridicat greutăţi ;—t. mal:ara, roue, bobine, rouet, poulie Z. 869. Mik, II, 20. 
768. Macât, înveliş de pat;—ar. maf'at, couverture de sopha avec frange, housse Z. 872%. . . - 5 769. Madei, materie, obiect, chestiune (Cr. III, 249 : pentru zpadelele bi- sericelor ; Fil. 208, 226 : n'aş cuteza să “i dai sfat în madeaoa aceasta ; ib. "248: trebue să cercetăm cu băgare de seamă această madea; R. II, 1, 328: osebit de alte madele — care şi acele grele) ; — ar. mâddeț, maticre, sujet ; point, Question ; article d'un trait; paragraphe Z. 79%, . . .. | a 770.- Mad6m, „madim, metal, mină, ocnă (și fig.) ; ogorărit,dare pentru 0-
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gor (Cr. I, 51; ib, II, 228: Dimilraşco-Vodă ai scos hărtiile întăiii, de este a- cel made bun și pină astăzi în Moldova; ib. III. 253; Cog. Arh. I, 215: ocnile adică mademul țării; Isser. Voc. 104); — ar. mad'en, mine d'oi V'ou tire les min6raux ; minerai, metal 7. 861, Mikl. II, 18. : . 771. Magazie, magază (mold.), prăvălie, loc de păstrat mărfuri, maga- zin; — magazitr, care păzeşte magazia; — t. magaza, magasin, boutique din fr. magasin, care, la rindul săă, se trage din ar. maxâzin pl. din maxzan, maga- sin, grenier, dâpât (yazana, mettre en d6pât, garder) Z. 8282. 865. Mikl. II, 19; it. magazzino, fr. magasin de aceeaş) origină Diez 1, 258. V. hazna. 712. *Magiâr, galben unguresc (Gorj. Hal. II, 47 : duset o bogăţie, a cărei număr era peste zece milioane galbeni mageari) ; -ct. moneda numită în ve. chime : 49, ughi, unghi, prescurtare din sl. ugri Zolti, galbeni ungurești (Cr. II, 409: și le aă dăruit caimacamilor căte două sute ug. de aur (galbini de aur ungurești)... galbinul îmbla patru lei pre această vreme; Hasd. Cuv. ], 72 : am vindut ocina acasta... derept ughi 18; R. 1, î. 341: un lanțuh mai mic cu leftu cu rubinuri drept 30 u7.); —t. magar, hongrois; mm. altuny, ducat hongrois din ung. magyar Z. 8185. Mik. II, 18 
773. Masi, lictar, un fel de pregătire în formă de dulceţi;— ar, masin, " pelri; 6lectuaire, opiat Z. 861c. Mikl. II, 18. 
„174. Masnuiză, lit. pinten; fig. talaniţă, verigaşă, femele desfrinată (Jip. 56) ; — t. mahmuz, peron Z. 8982. Mikl. II, 18. Se 
775. *Maguină, luntre mare (Cog. Arh. II, 115: magune mari din care a- ruaca cumbaralele); — t. maina, mnagiâna, grande barque, allâge, bateau Z. 803». 866-. | 
776. Mahală, suburbie ; — mahalagiu, locuitor de mahala; — ar. mahala, quartier, partie d'une ville, arrondissement, rue (nom. unit. din ar, mahall, lieu ou l'on descenă, ou l'on s'arrâle; lieu, endroit, place) Z. 252. Mikl. II, 19, 777. Mahmudei, monedă de aur în valoare de 25 let vechi bătută de sul- tanul Mahmud (Al. P. p. 146: Cu dăsagi, cu buzdugele — pline tot de ma/- mudele ; Fil. 4 :"ă voiă resplăti osteneala cu cinci-zeci de malmud le; ib. 93): — ar. mahmiidi, (adj. din mahmiâd » monnaie d'argent de !/, abbâsi Z, 825 .-Mikl. 1], 19. | 
778. Mahmiir, beat, ameţit de vin; posomorât ; — ar, majhuir, grise, e- nivr€ Z. 8292. Mikl. II, 19, 

"779. Mahrâmă; marâmă, năfrâmă, văl ce poartă femeile, mai cu seamă 
țărancele, pe cap şi pe obraz (în prima zi după măritiș) ; văl de pinză în ge- nere; broboadă, ştergar (proverb : aşi pune marama, a se mărita; Isp. B. 
127 : să înalțe o prăjină şi în virtul eă să pue 0 mahramă roşiă ; ib. 157 : îm- păratul îl văzu singerat la mănă şi-i dete năframa sa ca să se lege; Al. 88: "îl şterse cu mahrama adică cu basmaoa lui; Cost. II, 58 : mahramă, pinză, glulgiu în care se înfășură un mort ; Cog. Arh. II, 249 : măframe (1) bărbie- rești); — t. mal;rama vulg. mahrama, mouchoir, essuie-mains Z. 871<; bulg. serb. mahrama, marama, basma; bulp. mahrama, bahrama, bahiirama, ciucure; rus. bachromă, ciucure; dial. bachmara, rut. bachrama, un fel de stofă de 
mătase peniru haine ; pol. mpachram, stofă turcească Mik]. II, 19. 
"780. *Maluit, (pentru nazut) morico, albastru (Cr. III, 324 : de ziua Pa- 

ştilor toți boierii aveaă dar de la Domn căte un postav mahut şi căte un a- 
tlaz florentin) ; — ar. mâuţj, aqueux, aquatique; couleur d'eau, bleu; mâwi, bleu de ciel. bleu Z. 803P. Mikl. 11, 22. 

781. *Mahzâr, magzăriu, pelițiune, adresă (Beld. III, 418, 415 :au alcătuit 
1nagzariul căt se dă pătrunzător) ; — ar. mahzar, presence ; (arz-i...) pălition 
sign€e par toutes les personnes presentes, adresse Z. 8245. V. arz, muhzur.
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782. Maiâ, cheag, aluat; — p. mâje, matire (dont une chose est faite) ; substance; fondement; terment, levain ; au fig. capital, fonds, somme, valeur; origine Z. 80%. Miki. II, 19. — Cf, ma'd, numele une! stofe preţioase (Hasd. Arh. I, 40 : caftan de maia), probabil de aceeași origină. V. sermaea. 783. Maldân, meidăn, medean, piață, tirg; cămpie; curtea (dinainte sai din dos) a unei case. jărineşti; ori ce loc liber în genere; fig. maidan de vreme, in- terval (R. I, 2. 393); fie. ocariune, libertate (Cr. II, 82 : Iordachi Vornicul aflase meidean și vreme a grăi răi de boieri; ib. III, 227 : In zilele lui Mateiă Ghica Vodă prea mult medean aveaii boierii cei mari; ib. 244 : Având şi miniştrii Măriei sale mult medean, făcând ce le era voia; ib. 319 : mădeanul. curţii din lăuntru ; ib. 392; medan ; proverb : a teşi la maidan, a se da de față, a se descoperi ; Beld. II[, 422 : ce au lucrat el pe sub cumpăt, și ai ieşit la mpay- dan; Hr. II, 223 : Vai scos la meldan adică la loc de privelişte);—ar. mejdan, hippodrome, cirque, arâne, champ vaste, champ de combat, place publique ; place, espace, intervale Z. 8992. Mik]. II, 23. - 784. Măimăr, arhitect ; — mamarbăşa, arhitectul domnesc ; — măimărie, arta măimarului : — ar, mmâr, architecte ; mimar baăi, intendant gâneral des bâtiments Z. 864b, Bianchi II, 953. Mikl. II, 26. 785. Maknuină, mainață, maimuţăiză ; moniţă, momiţâită (mold.);—m6imă, maimuţă mică; pitic (L. B.; Glos. 382; Carte rominească de învățătură, p. 43 : pe ucigătoriul de părinţi îl bagă într'un sac și într'acel sac şi un dulât și un cocoş şi o năpărcă şi O moimd; Dos. Oct. 79: și deaca eşim din ţara moimelor, venim la munte nalt, unde nice soarele nu luciea, nice copaă era, nice verdeață ; numai gângânii veninate şi glasuri de şiueratul lor și scărşcări de dinţii lor, de aspide şi de balauri şi ehidne, râspunzându'şi și zimbri şi "vasiliseuri şi alte heri neştiute și onochetavri şi inorogi şi leoparduri) ; în pri- vinţa transiţiunei logice de la mamu(ă la pitic cf. rom. pitic din gr. zidxos, maimuţă ; vgr. zi9rjtoc, simia, nanus; . piin, maimuţă : ung. pici, foarte mie (Cih. II, 687); —— măimuţez, momițez, (mold.) a imita ; — măimitărie, momi- Zărie; — t. maimun, singe 7. 9005; serb. majmun, majmunce, mrom. măi- munu ; ung. majom Miki. II, 20. Cin. 592. 786 Malotei, haină femeiască blănită (Fil. 100 : maloteaoa sa blănilă cu samur) ; — ar. mallâta, espăce de vâtement din gr. pa)doryj sc. 3opă Cih. II, 672. Mikl. II. 20. | 787. *Mămulâr, mamelegiu, cămătar, neguţător care vinde lucruri de îm- brăcăminie sai de podoabă (Cog. Arh. II, 167 : unit ain Turci, ce le zic ma- melegiă, cari umblă pintre oameni dând bani cu dobindă... şi mai et peste dobîndă şi altă dobîndă) ; — mânilingiu, telal, negustor de mobile (Glos. 376); — mămulărie. negoţul mămularului; — ar, nuvâmele, commerce, trafic,  - usure; puvâmrlegi, usurier Z. 860», 

: 788. Manâf, pl. mandfi, o divisiune a oștirii mahomedane (Beld. III, 374 : Şi manahă, dar nu prea mulți; Isp. Mih. 26: manaf:; Hron. 201 : manaful aă primit darul); — cf, t. manaw, frutier, vendeur de fruits 7. 8822. Bianchi, II, 1316, 
n 789. Mănătăreă, minătercă, mitârcă, Boletus bovinus, Agaricus campe- stris; — t. mantar, champignon Z. 802; ngr. pxutăgt, uavrăp! Cih. 673. Fi- nalul cd s'adaogă obicinuit la cuvintele derivate deadreptul din turcește. - 790. Mamei, cântece (Pol. 28); — t. many, chanson 7. 8032, 791. Mangâl, vas de încălzit cu cărbuni, cărbune de lemn ; — i. mangal, brasiâre, râchaud Z. 886e, Mik], II, 20. | 792. *Mângăr, monedă măruntă de aramă, ban (Hasa. Cuv. 1, 390; Ce. III, „8: La această mazilie a Ducâr Vodă, zic să fi fost părâș Ursachi visternicul ;-
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pentru care faptă apoi Duca Vodă, viind Domn țării a treile rind, şi aii res- 
plătit cu asupră de pre Ursachi, închis în temniţă cu tilharii, legat la pnşce, 
bătut la talpe, pînă aă dat mangărul cel de apoi=a murit ; cf. idiotismul cu 
acelaşi sens : a da sai a lăsa ortu popii); -— t. mangyr, piece de monnaie 
de cuivre; menue monnaie Z. 887; serb. mangura, ung. mângor Mikl. II, 21. 

- 793. Mangealte, părghie ; — ar. mansyly, mengenik, machine de guerre, 
baliste ; grue Z. 8835. V. menghinea, | ! 

794. *Manstip, dregătorie, tuncţiune, rang (Cr. II, 280; ib. III, 256; Bela. 
III, 352 : In căt celui cu mansupul numai fala îi lăsa ; Fil. 57 : îl rog să te 
pună în vr'un mansup; ib. 126 : viu să "ţi cer ajutorul d-tale ca să iati acest 
mansup (isprăvnicia de Teleorman) ; Ar. II, 215; R. Î, 1. 53: mansetură; ib. 
III, 1. 69 : vedea! curţile slăvite — la mansupuvă rinduite, —- tocmai locul de 
mezat) ; — ar. mansyb, place, poste; emploi, charge d'htat; rang, dignit, ta- 
lent Z. 885. | 

795. Marafât, marifât, mijloc, mijlocire, disposiţiune; dibăcie, îndeminare, 
pricepere (Ur. III, 184 : să se pedepsască prin marafetul zabeţilor; C!,-310, 
312, 313 : prin marifetu Domnului; Fil. 14, 27 : două lovituri de biciă lăsate cu 
marafet pe spatele armăsarilor. fură de ajuns, ca să pună trăsura în mişcare; 
ib. 183 : să dea ciubuceiilor să "şi facă şi ei marafelul lor; ib. 248 : in cât 
s'ar putea săvărşi aceste marafetur) ale cinstite! Hătminii ? ib. 302 : jură- 
mintele nu sînt de căt nişte marafeturi născocite de Domnii și căpeteniile 
noroadelor ; ib. 325: să găsim vr'un tirlip ca să "i luâm înapol ; ia caută tu 
un marafet, de să te văz?); astăzi vorba se lea mal mult în sens de : vicle- 
şug, uneltire vicleană; scamatorie; nazuri, maniere resfățate (Xen. 28 : dacă 
"10 venit gust și ei de marafetur!, când are fete de măritat ; Negr. Teatru, p. 
11 : ean lasăţi marafeturile, deșchide'ţi inima; ib. 77: cu cuconița nu trebue 
multe marafeturi); — marafetăs, care se pricepe la marafeturi;— ar. marifet, 
connaissance, science, art, habilete, intelligence, talent Z. 862. Mikl. II, 21. 
796 *Mnrang6z, dulgher, timplar (R. 1, 1. 47); — marangoz, maranhoz, 
charpentier, menuisier din it. marangone 7. 8002. 

797. Mnrăz, pornire sufletească ; pl. tristeţă, melancolie, nazuri (Creanga 
[Harap Alb] : când vâd că măţa face marazuri, ț'o string de coadă, de mă- 
nincă și pere pădurețe); — ar. maraz, maladie, mal Z. 837b. Miki. II, 21, 

798. *Măraz, pică, pricină (Cr. II, 400 : numai pre Constantin Balş medel- 
nicerul, având măraz pe dinsul, Pai bătut la talpe şi apoi Pa slobozit); — ar. 
ma'raz, oecurence, oceasion, cause Z. 8025; cf t. merâl;, eaprice, passion, ma- 
nie Z. 834a. 

799. Mnrda, marfă de lepădat; —t. marda, ce que le vendeur exige de 
Vacheteur au delă de ce que la chose vaut Z. 8002. Mikl. II, 21. 

800. Miărgeân, mărged, mărgăritar de sticlă (Cal. b. 1882, p. 59: fata 
mea vrea s'aibă un palat de aur, pardosit cu rubin şi învelit cu smarand, ale 
cărei scări s'albă treptele de mârgean şi stilpit de zamfir ; Isp. B. 349: dar 
ce să vază în năuntru culiei? mărgăritare, ptetre nestemate, mărgele, ie nu- 
mai cu fluturi de aur şi catrenţe de mătase); —mârged, mârgeluță, Convallaria 
majalis (L. B.); — mărgică, meliea uniflora (Br); — ar. p, mersăân, miirgân, 
petite perle, corail — după Zenker — din gr. uzpyagieas Z. 8355. Mikl. II, 24. 

801. Marghi6], şiret; favorit; care face drăgănele (Xen. 185 : Iftimie era 
marghYolul satului) ; — marghyolesc, refl. a se prelace, a alecla maniere spre 
a plăcea (Cal. b. 1871, p.74: aţi murit cu tot dinadinsul, ori vă mar ghto- 
liţX 2)—marghiolie, (mai cu seamă pl.), linguşiri, şiretlicuri; drăgănele, ghion- 
ghionele (Isp. B. 109 : licheaoa de stăpin al moșiel cugeta că mai cu mar- 
ghiolix, mai cu şoalda, mai cu pretăcătorii să înșele pe Făt-Frumos şi să”! dea
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puiii de giol -la inel; ib. 369: marghiolia, vicleşugul, îndrăzneala, istețimea, şoli. și cu tot neamul lor să fie uneltele tale) ; — t. mariol, fripon, fourbe din it. mariuolo Z. 800P. Mikl, 11, 21. Cih. II, 673. a 8()2.: Mar6lă, marile, lăptucă, Lactuca sativa (Dos. Fevr, 68%: în vreamea popiei sale n'au mincat nice boburi mazări adecă legumi:.. ce numai marul: | şi ciucore [la margine : chiurechiuri] şi altele ca azalea) ; — î. marol, laime Z. 800, Mik. II, 21.: , i 803. * Marpiciii, țeavă de narghilea (Cr.111, 440); — p, mâr-piă (lit. încolăcit ca un'sarpe), tuyau de narguil€ (mar, serpent ; pic, entortill6) Z; 8005, . 804. Martâc, par gros, un fe! de căpriori la invelişul unui bordeiă (Cost. - II, 74); —1. mertek, pilier, poutre Z. 835b, - SE 805. *Martal6gi, un. fel de- soldaţi creștini în Turcia (Cog. Arh. II, 34, 40; Balc. 608); — t. martolos, (autrefois) soldats chrâtiens qui servaient dans les forteresses Z. 8002; din gr, ăpuato6s, înarmat, soldat grec Mikl, N, 21. „806. Masală, faclă, torță;:— masalagiu, care poartă o masala ș — ar. e- Sal, mes'ale, flambeauștorche Z. 8518, Mik. II, 25, . 307. Masăt, oțel de ascuţit, tocila cizmarilor şi a măcelarilor (Isp. B. 108 : îl dete cuțitul) pe zasa/; proverb (Ispirescu) : dracul toate le ştie, numai masatul muieril: nu." ştie); — t. asad, fusil pour aiguiser les couteaux Z. 8592. Mik 2, | 
808. Mascari, mdscără, paiață, pehlivan, caraghios ; mucalit, ghiduş, poznaș; pl. mmăscăry, “înjurături, vorbe proaste ; — mascaralie, faptă, puriare de mascara; vorbă de ocară; — mascaragiu, măscăriciii, măscărit, caraghios (Cog. Arh. II, 15 : după dinsul mergea alt.măscărit); — măscărie, vorbă proa- slă, murdară ; — măscăresc, a înjura, a ocărâ cu vorbe murdare ; — masca- "dand, mascara (Cog. Arh, II, 14 : ca mascaroană îmbrăcat) ; — ar. masyara vulg. maskara,: rise, plaisanterie, bvuftonnerie; masquerade, objet de risce,. - figure ridicule, bouffon ; sp&eial. : bouffon de la cour; masqu6, masque; mas- karagy, bouiton, farceur, facetieux ; masharalyk;, risee, plaisanterie, bouffon- nerie Z. 846. Mikl, II, 21. In privinţa respînâiril cuvîntului v. Cih. 593—594; Diez 1, 266-—268.: . | - 809. *Muslahât, interes, atacere (Ar, II, 169, 170, 163 : Să se caule 1Na$- lahaturile ţării de către orînduitul caimacam); — maslakhdl, meserie, breaslă (Cost. II, 76); — ar. maslahat, bien, avantage, intârât; ce qu'il y a ă faire, le parti ă prendre, affaire Z. 8552. Mik], II, 22. . 810. *Mutarasi, mataragi-băşă, slujbaşul ce oferă apa Sultanului într'un lighean de aur; sub-ofițer din suita unui paşă (Fil 346; Cog. Arh. II, 96; Fot. III, 109); -- matara. gourde ou flacon en cuir; mataragy, celui qui porte le matara; bas officier de la suite des pachas et qui sert souvent de bourreau; 11. bay, porte-aiguiere du grand vizir 7 6915. 8582. Bianchi II,. 932. Ham. XVII, 44.239. . Da 

811. Matrapazlărie, matrapazlic, negoţ mărşav, purtare neunestă (ALT. 402; .Xen. 37: tată-seă nu so strădănuit şi s'o schivernisit-atăta, ca să mănince fecioru-seă banii cu matrapazlicuri ; Pol. 239); — p. t. matrabâz;: -- accapareur, revendeur, colporteur; matrabaziyl:, accaparement, agiolage 7. 8312. 857c. Mikl. II, 22. | Su | 812 Matuif, glumeţ,  mucalit; murdar, nespălat ; — matofesc, refl. a se. veșteji, a se pierde ; — ar. ma'tâh vulg. matuf, stupide: radoteur; tombe en entance Z. 861. i _ 813. Masiză, mare povară, mașină (Pol. 239); — t. matusa, bâtiment de transport Z. 803, .. . SE 2 . n. 814. Măzdrăc, măsdrăc, suliță, măcincă (Cal. b. 1874 (cântec popular) p.
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67 : Turcii, unde așa vedea, — mâna pe masdraci punea; Pol. 262); — ar. - mizrâk, lance, pique, javelot Z. 840%; bulg. măzdrak, serb. mizdrak, alb. maz- drak Mikl. II, 26. a Ea a 

815. *Măzgal, ferestrue în zidul unei cetăţi, prin care se poate slobozi focuri (Beld. III, 398: Privegherea cea ma! mare la măzgaluri ţintuea) ; — ar. maz- gal, ouverture dans un mur pour faire couler Veau; barbacane Z. 840. Mikl. JI, 22. a ă 
816.*Mecât, geamie mică (Cr.1, 285; ib. II, 150, 264: Beserici ce le făcuse meceturi ; îb. 397 : Mitropolia a făcut'o mecet de se închina pașii într'insa ; . 

Mag. Ist. IV, 357: Și sfintele biserici să facă meceturi turceşti); — ar. mesged, 
mesgid, mecid, endroit de Vadoration; mosquse du second:rang (saguda, ado- - rer) Z. 8462; — bulg. medzia, meceta; serb. mecet,: medit; sp..mesquita, it. 

„. meschita, fr. mosqu6e Mikl. II, 25. - , „7 817. *Meemuir, însărcinat din partea guvernului (Cl, 312: cei ce sînt mee- 
muri la acest fel de binale); — memurict, însărcinare, misiune (Ur. III, 114, 
173, 186 : căţi earăși vor merge după vreme cu memaurirtur! la țara Moldo- 
vil) ; — ar. memăâr, ordonn;; qui a recu l'orăre ; fonctionnaire public, comis- saire; me'murijet, charge, mission confâree par le gouvernement Z. 802. 

. 818. Mecng, mehânghiiă, mehengher, menghiti, peatră de cereat aurul, prubă; 
fig. deştept, iscusit, şiret (Ur. IV, 114 : ispitindusă cu peatra prubii și iehen- 
ghlul împărăteştii mele cercări; Gorj. Hal. II, 160 : ea fiind prefăcută ȘI 76= 
hengă ; Cal. b. 1882, p. 47 : cum să nu se ulle Măria-ta, respunse mehenghe- 
rul de cotoşman; Cal. b. 1883, p. 59: un ovreii marfagiu tănăr şi mehengher; ib. 61 : mehenghera de fată cu şiosele și momele îi întorsese capu); — ar. t. me: henl:, pierre de touche Z. 3982. Mikl. 11,23. — Cf, bostromengher, potromenghiu, meşteru-strică, care desface căsătoriile. care seamină zizanie între soţi, intri- gant; fig. stârcit, ghemuit într'un colţ, uluit (Isp. B. 323 : strejarii cari rema- 
seră ca niște bostromengheri; Conv. XII, 180 : şi staii acolo Turcii tupilaţi ca niște bostromangheri ; St. M. r. 335 : ca să fil aproape de Satana, trebue să fil ori drac, ori spion, ori potromenghiii + îb. 405 : potromenghiă al însoțiţilor . sai a căsătoriţilor); partea întâla a cuvîntului pare a fi t, bozmak (aor. bo- zar), ruiner, gâter, violer, defaire, rompre, dâtruire; bozdurmak, faire ruiner 

819. *Mehmendâr, maYmendăr, funcţionar al guvernului, care întovărăşe- 
şte pe ambasadori saă pe alți călători de distincţiune, conducător (Beld. III, 
406); — p. mihmân, hâle; mihmân-dâr, qui donne Vhospitalit€ ; introducteur des ambassadeurs ; officier charg6 d'accompagner et de recevoir les ambas- 
sadeurs 6irangers ou autres personnes de considâration qui voyagent dans 
l'empire ottoman Z. 897c. . A 

- 820.*Mehmât, Mahomed (Cr. 1, 169, 284, 453 : să nu jelească viaţa pen- 
tru legea lui J/ehmet); — mahimetesc, mahomedan, turcese (Cr. 1, 206 : Iliaş : Vodă in vedere s'arâta creştin, eară noaptea în slobozie mahmetească 'se de- dese); — ar. muhammed, tres digne d'€loge; (iurceşte rostit mehmed, ca nume al profetului mchemmed) Mahomet Z. 825, . . 821. *Mehtâr, musicant (Cr. 11,54, 112: Strins'aă mehteriy şi tabulhanagii a țării şi punea de băteau chindie în toate zilele în curte); — mehter-bâşa, căpetenia musicanţilor, capelmaistru (Ce. III, 314; Negr. 288); — mehterha- ncă, meterhaned,, bandă de musicanți, instrument de musictă (Cr. II, 301, 314: Incepe şi mehterhaneaoa în medeanul curţii din lăunfru ; Fil. 30 : tobe mari 

şi meterhanele) ; — p. mih grand ; compar, mihter, plus grana ; vulg. mehter, chef, intendant; musicien (de la musique militaire); mihter basy, directeur de. .
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la musique militaire du prince; ptehter âne, musique militaire, corps de mu- siciens 7. 895, Bianchi, II, 1055. Miki. II, 93. | i 822. *Mehtiip, mectip, scrisoare (Fil. 255; Cr. III, 252, 305, 330; Cr. II, 132 : mehttupură; ib. 137 : au scris la Hanul mictiup) ; — mehtupciă, logo- făt, scriitor, secretar (Cr. II, 302 : Jlehtupciul, carele se numeşte şi chiesa- dar); — meclupei-efendi, secretarul vizirului (Cant. D. M. 110 (225) : logofă- tul cel întâi al vizirului) ; — ar. mektâb, €crit; lettre, missive, note, bile! ; mitâbgi, 6crivain, correspondant, sâerâtaire ; meltubgi-efendi 7. 8734. 8742. Mikl. II, 23. | 

823. *Memlechât, fară, provincie (Cr. III, 331 : Boierii memlechetului cer să sărule picioarele măriei sale ; Ar. II, 207 : locuitorii menlechetului Molda- viei); — ar. memlcl:et, possession ; regne, royaume, empire; province, contrâe, ville; (dual : memleletein, les deux principaut6s danubiennes) 7. 8802. Mikl. , 
| 824. Menghineâ, menghină (Gorj. D. 47), minghincă, maşina de sirins a fierarilor; — t, menţjene, machine, calandre; presse, pressoir; fouloire; TOuage, vis 7. 8885; din gr. kâțiavov, mlat, manganum,. it, mangano Cih. 514, 592. Mik. II, 24. V. mangealic. 

825, *Menzil, mezil, mizil, staţiune de poştă ; cai de poştă, pașaport ; fig. țintă (Beld. III, 341 : In menzi] cu mare grabă aii venit întins la Iaşi; Cog. Arch. II, 91 : combaralele care arunca nu ajungea la menzilul lor să strice);— menzilhancă, casa poştei (Ar. II, 211: dajdie iarăşi pentru menzilhanele : Ur. III, 202 : ţinerea menzălhanalelor ; R. Il, 1. 79 : banii mezilhanali; C:, 370: mineilhanale) ; — mezilgiu, surugiu ; — ar. menzil, lieu oa l'on descend ; au- berge, slalion de la poste ; relais ; journse; la poste; menzil xâne, maison de poste ; menzili, maăiire de poste 7. 8842. Mikl. II, 24, 926. Mereh6z, punct, capital, însuşire esenţială; îndeminare, îndemină (Pan, P. V. 143 : că nu “i ştie merchezul (calului); Al. T. 430 : așa 'îni mar vine la merchez) ; — ar. merlez vulg. mnergiz, centre (du cercle), capitale d'un gouver- nement, quarlier gâneral d'une armee, en general : endroit de s6jour fixe ou ordinaire Z. 838, : re 827. Meremât, reparație, dregerea, tencuirea (unui zid) ; — meremelisesc, a repara ; — ar. merenunet vulg. eremet, r6paration Z. 838c. Mikl. II, 24. 828. *Merhamât, îndurare, vorbe de' compătimire (R. II, 1. 332 :.Sax spue un mrrhamet); — ar. merhamet, compassion, mis6ricorde, cl&mence 7, 835. Mikl. II, 24, a 
i 829. Meriu, mieriu, mierliu, azuriu (Cr. 1, 25 : acestui neam slovenesc le ai zis Grecii Sauromati, de pe ochii mierîl-albineţi, adecă ochi de şopirlă); — mori, morică, albastru- închis (R. II, 1. 333: cinci coţi postav morico; ib. 339: o roche de catifea morico; Fil. 75 : anteriu de şamalagea morico) ; — mar= maziu, vin de culoare purpurie ; roș- deschis, violet (Cr. 1, 412: fac miea așa de bun cât se potrivește snarmaziului; Pompiliu, Miron : Balade popul. rom. p. 57: na vin. roșiu, mrmăzel) ; — t. mor, bleu fonc6, violet, pourpr€ ; ar.. miizza, sorle de vin 7, 891c.Bianchi II. 875. Mikl. II, 27. ! 830. *Mersin, mirt (Cog. Arh. II, 59 : acolo sînt tufe multe, cringulețe de smicele de îmersint) ; — î. mersîn, myrie.Z, 8373. | - '831, Mertepei, de la roate, de la început, de a rindul, după ordine (AL. T. 402 : de om lua treaba de la mertepea); — ar, mentebe, degră, grade, rang, digni!6, ordre gradation, point Z. 834c, - 832. Mâsti, îâșă, un fel de încălțăminte de piele galbenă, peste cari se îmbrăcaă papucii ; fig. a da moşii curea, a'i da măna, a conveni (Fil. 27: în- călțat cu meşi și papuci de saftian galben; ib. 169 : cu neşi și papuci gal-
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beni; Al. T. 82: iși asvirlea papucii de remînea numai în mestii ; R.II, 1. 333: trei perechi papuci cu meşi; Pan. P. V. III, 22: însă pe unde îl ştie — nu” dă meşit să mai vie; Izp. B. 201: nu prea îi da mcșii a sta mult de vorbă), — meşăr, tăbăcar (Gorj. D. 88); —. mest, espece de chaussures Z. 8425. Mikl. „ 25. 

833. Meşină, piele de berbece; pl. nădragi de piele din oae (Bur.: 249: pa- pucel tot de meşină); — meşinuri, plei (Dos. Noem. 159 : şi le îmvăţă de a- Şternură pieile [la margine : meșinuri] În pămînt şi prostirile deasupra) ; — p. miSin, t. mcSin, de mouton; peau ou cuir.de mouton (p. miz, mouton) 7. 852. Mikl. II, 25. 
834. *Metâl, bun, proprietate (Cr. II, 201 : şi de alte meta! a pămin- tului să se facă anume arătate şi lămurite sumele.lor) ; — ar. met, usufruit, gain; marchandise, article de commerce ; meubles, ustensiles, effets ; biens, _propriste Z. 8OBa, ” A A a 835. Meterez, întărire, șanț, zid cu găuri; —1. meteriz, rempart ; foss6 de forlification, tranchee, baslion, redoute Z. 810» Mikl, II, 25... i. „836. Mezât, licitaţie, vînzare publică; — sulfan- mezat, mezat. domnesc, care se făcea în divanul ţărit (Ur. VI, 190; Fil. 149 : -contraccii, cari luaa prin sultan-mezat stringerea veniturilor ţării; ib. 336: moşiile, viile și casele d-tale S'aii vindul la sultan-mezat ; Melchis. 53); — ar..t. mezăd, enchere,; vente au plus oflrant; săltâni, royal, imp6rial Z. 5162. 839. Mik], II, 25. 837. Mezelic, mezed, tot ce se mănincă înainte de bucate saii după min: carea lor (Cr. II], 185 : zefarile cu mese mari Şi cu mezilea de 'Țarigrad) ; — mezelicăr, care vinde mezelicuri ; — p. meze, gOut, saveur; aiguisement d'appălit (confitures, sales, ete., que l'on mange en buvant du vin); plaisan-  terie piquante, bon-mot Z. 840. Mikl. II, 26.. | a . - 838. Miâmbal, zeamă de rădăcină dulce, candel negru pentru tus ;:— t. mzijân, r6glisse ; m, baly, suc de'r6glisse (bal, miel) Z. 898. . -: - 839. Micşuneă, (mold.) cheiranthus cheiri; — mnicşundle, (munt.) Viola o- dorata ; — micşuniu, vioriu, violet ; — ef, nicsândră, (munt.) micșunea ; — p. Denrf3e vulg. menelse, violete Z. 2192. Mik, IL, 24. ” 
840. Midie, un fel de scoică de mare; — cf. omidă, mrom. uiiidă, eruca;— t midi, moule (coquillage) Z. 899. Mikl. II, 26. Cih. II, 675.. N "841. *)ihimăt, pregătire de resboiă ; muniţiune, merinde (Cog. Ar.II, 54, 134, 129: mihimaturile ce au fost în cetățile le ai rădicat de le au dus.lă: alte cetăţi); — ar, mii hinmât (pl. din mâihinun), affaires importantes; en g6- n6ral : aflaires; approvisionnemen!s des troupes Z. 8975, me 842. *Minareă, lit. loc de lumină, luminătoriu ; turnul geamiei din. vărful căruia hogea cheamă la rugăciune (Cr. II, 274; Mag. Ist: |;- 248 : sultanul Ahmet aă făcut un mecet.., la care ai făcut împrejur 4 minearale); — ar, menârel, t. minarct, fanal, phar, minaret d'une mosquce (nâra, briller ; nâr, leu) Z. 881. Mikl. II, 26. - - a 843. Mindir, mender, saltea de paie (Cr, II; 150 : Craiul era înfășurat în: tun mender); — mindirigia, mindirdi, meşter de saltele; plapomar; — |. minder, malelas, coussin Z. 8832. Mikl. II. 26. ei 
844. Mintean, haină lungă de asupra (Fil 143: cafegiul boierului ithbră- cat cu un mintean de postav nezru cusut cu fir, dar fără mâneci), — t.: ânţ- tan, habit court Z. 882e, Cih. II, 186. Aaa 845. Mirâs, mirdg, merdz, moştenire (Jip. 57; Pan. V. 68 : toată a mea bogăţie de la -moşi strămoși miras — câtă o fi, o dau ție, astăzi chiar din acest ceas); — ar. mirâs, -heritage, succession Z. 899. Mikl. Il, 26. - 846. Miralilu, căpetenie, colonelul unui regimenl! (Al. P. p.-130 : Grajatul
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miralaiului — în dosul saraiului ; R, II, 1. 174 : Şi toate marile (1). una după alia eșind.... de aă [ăcul multe prăzi şi jaluri); — miralem, căpetenia stea- gurilor; înalt dregător, care preda cu pompă Domnilor romîni steagul de in- stalare (Cant. D. M. 57 (115): Miralem-aga, adecă acela ce păzeşte steagu-. rile împărăteşti) ; — miri, mirie, vistierie, fise (Cr. II, 208 : Poroncind să dee un zapis la miri pentru bani cu vade; ib. 295 : Ce-ai strîns din copilărie — acum.o iati la mirie; Ci, 310, 312, 319: datoria ce este să răspunză ţara la mirie; C:, 851 : şi trimițând la vreme împărăteasca sirie la bogata mea co- moară; Ur, III, 116, 190, 192): — mirimirân, lit, căpetenia căpeteniilor ; sub-guvernatorul unei provincii (Ur. III, 135; Ci, 309 : şi prea cinstiţii miri- miranit me); — p. mir (abr. din ar. emir), prince, seigneur, „chef, prepos6 ă q. ch ; mir dlâj, gensral, colonel; capitaine de vaisseau; mir-i 'dlem, prince du drapeau, qui porte Ietendard impsrial, guverneur d'un: district ; mâr-ă ntrân (pl. din miîr), gouverneur de disiriet (azi feşit din uz); miri, dignit6 de prince : fisc, fiscal Z. 98a, 6362. 899b. 899. Bianchi 11, 1066. V. imbrohor. 847. Mîrzăe, căpelenie la Tătari (Al. P. p. 79: Pe loc ai şi poruncit — la inârzaci de cei mai mari — şi la 50 de Tătari ; ib. 78 : lată mirzăcițele — şi cu tătărițele; ib. : cu copile: mirzăceşti — şi cu roabe tătăreşti; ib. 113: că Ştii, frate, un miîrzac — au sosit de la Bugeac; St. M. r. 117: avanul Hun viind singur intre doi mirzack; Mag. Ist. |, 156; IV, 154; Hron.II, 169; Cr. I, 151, 320; ip. III, 178);—mârzăcie, dregătoria mirzaculuj (Cr. 1. 289); — t. mirza, abrev. din ar, p. emir-zâde, fils de prince, noble, seigneur, descen- dant d'Ali; titre ajoni6 aux noms des familles nobles chez les Tarlares de Crimâe Z. 982. Bianchi II, 1065,-1066, Tătăreşie inirza, întrebuințat ab- solut,.insemnează, la Tătarii din Crimeea : secretar, grămătic ; pus în urmă numelui propriu are: înțelesul de: principe, din familia imperială ; pus înaintea lui insemnează : Domn, învățat sai scriitor Budagof? II, 272. "848, *)isir, Egipt; egiptean, mai cu seamă cal egiptean (Dos. Dea. 223: şi răbdând trei luni cu foaine şi seate... fu trimis de cine l'aă prins la amiră adecă Soltanul Misiriului ; Cr. IL, 165; IM; 132: la Misir şi la alte locuri mai departe; ib. 207 : Lai dăruit Domnul cu cumaşuri şi bâni, dându'i şi un pi- sir împodobit ; Heron. II, 191: au gătil un armăsar foarte bun de AMlisir; FI, „28 : armăsari de Alisir şi de Arabia, cu cari se servea Domnitorul la solem- nități și în preimblările sale) ; — misirbey, principe de Egipt (Beld. III, 414: Beșlegii toți agiunsese ca. cei de la JMisirbet) ; — misirliu, egiptean, (Cr. II, 159 : Beiul Misirinlui cu şepte ogeacuri de mssirliy) ; — misiru, galben: egip- tean (Hr. II, 224: misiru 7 lei); — misurcă, coif egiptean (Pol. 247); — ar. 2y5r ; muysyr, Egypte, le Caire; ysyrly, Egyptien; misirlă, sequin de 64 piastres Z. 478. 8542, Mikl. II, 26; mrom. misuru, porumb, 849, Mişch6t, varietate de strugure (Jip. 53); — ar. misă, muSk, muse din gr. ucoyos; misket, raisin- muscat Z. 847a, 851c.. - 850. Moft, lucru gratuit, neadevărat, minciună ; pl. nazuri ; — moftangiu, care spune, care umblă după mofturi; — muftagiu , scump, sgărcit., cumplit (Pol. 257); — p. măft, muft, muxt, ce que ne coăte rien, le gratis; gratis. gratuit, impuni; muxtasi, qui veut acheter lout pour rien; nuftxor, chevalier d'industrie, parasite 7. 867. Mikl. II, 27. Di i 851. *Molă, hoge, jurisconsult (Hron. II, 209 : au dat scrisoarea la mo- laoa) ; — ar. meiwlă valg. îno0lla, maitre, homme de loi, docteur, chef Z. 8943. ME e „852. Mol6z, dărămături, pietriș; —.t, îoloz, moellon, pierre employ6e: pour la bâtisse, 6clats de pierre Z. 894. Mikl. II, 27. : 853. *Mortasipie, zeciueală de la cântărirea mărfurilor; taxă de la vin-
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zarea vitelor (Cant. D. M. 87 (172) : Vornicul de tirg siringe dejma din toâtă marfa, care se vinde cu măsura şi cu cumpăna, ce se numește la Moldoveni mortasipie ; Cr. II, 19 : Au scornit şi Duca-vodă mortasipia” în ţară ; ib. 185; „Ur. IV, 200 : Îlortasăpiea în ce chip să se urmeze : de cal, eapă, bou, vacă, ce se va vinde se va lua câte 24 bani: Cog. Arh. |, 149: Venit Postelniciei cei muri şi a starostiei, ce se numeşte Părcălăbie i AMortasipie) ; — ar. muh- tesib, qui vegle un comple ; officier charge de veiller a Vint6grit6 des poids e! mesures, commissaire de police, inspecleur de Paceise (ar. hysab, comple),, Z. 822; ngr. poopraclans, cantaragiul m:rfurilor de vînzare. Cih. 677. V muhasebea. 

- „804. Mos6r, ţeavă de depănat: — t. masur, petit tuşeau, bobine, fuseau, navelle de tisserand Z. 800e. Miki, II, 22, e 855. *)otefelci, muteveli, administrator, mai marele peste un loc (Cr. II. 29; Cant. D. M. 22 (42) : Ismailul, ce se chiema odinioară la Moldoveni Snii- lul, este ci oaste turcească având un Osebil mutezeli) ; —- ar. miiteaceili,: pr6- pos6, -administrateur (snrtout d'un bien de main-morte) Z. 816. - 856 *Mozavir, pârâtor, viclean (Hasd. Cuv. 1, 267) ; — mozarii esc, a ca- lomnia ; — mozavire, mozavirie, şoaptă, adimenire ; minciună, meşteşug, in- trigă, zăzanie (Mag. Ist. V, 3 :-să lipsească pizma si mozariria și hicleşugul din mizlocul lor; Mumuleanul [rugăciune pentru scăparea pulrie!]: waţi dat: toţi la lenevire — la mozăziri şi primblări); — ar. miizesaci, qui fausse, qui trompe, menteur ; miizenucirlik, faussete, mensonge, fourberie Z 840. Mk. 11, 30. i - 857. *Mucadir, stofă din care se fac brine (Cog. Arh. 1, 244 : brie de ma=: cadir, de unul 22 bani); — ar. mukaddem, espăce d'etofie de soie employse- pour les-turbans et les ceintures Bianchi II, 976. : , 858. Mucalit, măscăricia, poznaş, glumeţ (Cal. b. 1882, p. 30: să asculte cu tragere de inimă snoavele şi povestele lui, că era mucalit ,- bată] “să-l bată ; Xen. 149 : 's destul de hazliu şi de mucalit, ca să nu "i fie nimenui u= răt cu mine); — mucalitlic, lucru de ris, glumă ; joc mimie (Glos. 390) ; — ar, mukallid, qui imite, bouffon, comâdien Z. 879. V. taclit 859. *Mucar6r, înoirea domniei ; bir scos pe (ară la asemenea ocusiune (Cant. D. M. 69 (137) : Osebit de inoirea, care se face după fieşte-care trii uni. Și se numește dhucarerul cel mare, se mal face încă şi altă inoire pe lo! anul, care se cheamă mucarerul cel mic ; ib. 112 (228) : Inoirea cea mică se face numai cu hiukm fermani (mandatum dominii), care se plăteşte numai cu 37, 500 de lei; iar înoirea cea mare cere aseminea cheltueală ea şi la pu- nerea din noă a unvi Nomn; Cr. II, 373 : scos'aui Grigorie Vodă şi pe preoți un bir, ce'i zicea mucareu ; ih. 46 : mutareame; iîb. 16: mucareind ;-ib. 18:. ) mucaraieoa ; Cr. III, 205, 208, 313: mucarelu ; Mag. Isi. IV, 113 : l-au 'tri- mis Măriei sale mucarel, adecă caltan împărătesc -de inoirea Domniei de al treilea an ; ib. 146, 174: mucarer, adecă înoire de Domnie al: treilea an ; Gorj. Hal. 11,122 : şi pe urmă să merg eii cu cărţile de statornicire şi de in- „ tărire, adică cu mucareru ; Ur. UI, 137: zahereaoa numită: inucaresin ; ib. "189: s'au: ridicat cerirea ce hotărită a sumei zahere care 'se numea. fjuu- cacsă (!)]; — ar. mukarrer, fixă, &tabli, confirme Z. 8745. V. caral, Aa „860. Mucavă, macasă, carton; —- ar. niukaiceca, rentorcă, cohsolid6; car- ton Z..8725. Mikl. 1], 28. Eee Sa ame 861. *Muchealemei, relaţiune, transacţiune (Ur. III, 166 : slujind cu bună dreptate-la muchealemelile de întoemele ce s'a făent intre înaltul nostri: le- vlet cu alte curţi); — a. miilaleme, entretien, conversation, confârence, dâ- libâration Z. 873b, - IA
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862. *Muchel6f, elegant (Cr. III, 439 ;-Fil. 50 : toți juniă pozchelef, și spu- 

dacsiţi aveau căle o bibliotecă formată din cele mai bune cărți ale timpului, 
pe care nu le cilea nici-odată ; ib. 68 : auzi acolo! să sperie cine-va atât de 
mult pe un flăcăiaș aşa de frumos și muchelef); — ar, mtiil;ellef, embeilli avec 
soin, somplueux, splendide, magniflque, riche, 6lâgant Z. 874c. 

863. Mufiz, morhiz, bancrut, falit (proverb : a început a" căta catasti- 
șele vechi ca mofluzii) ; — mufluzesc, a da faliment „ — mufluzie, mufluzlic, 
falimen! (Fil. 288 : a făcut muflusluc mincinos şi m'a lăsat pe drumuri) ; — 
ar. mii/lis vulg. iifliis, muflus, qui a fait banqueroute, appauvri. pauvre ; 
mii/lestil;, muflislul;, faillite, banqueroute Z. 868c. Mik. II, 20. 

864. *Muftiu, judecător (Cr. |, 296 : eară cine era cap legii turceşti, maf- 
tiul, n'aii vrut; ib. ]], 387; îb. 127 : muhtiu); — ar. miiftă, qui donne des d6- 
cisions juridiques, juge Z. 867c. Mikl. 11, 29. V. efia. 

86.5. *Muhafiz, santinelă, soldat de garnizoană, comandantul unui loc în- 
tărit (Ar. II, 163: S'aii trimis osebite porunci către viziriă muhafizi ai Diului 
şi Brăilei; Fil. 255 : să faceți mehtup către mulafiziy serhaturilor după mar- 
ginea Dunării; Cr, 1, 161 : muhafizea la Hotin; Beld. III, 353, 391; R. 1, 57: 
muhafegi) ; — ar. muhăfiz, qui garde, gardien ; soldat de garnison; gouverneur 
d'une place forte; muhâfaza, action de garder; defense, garnison ; -muhăfa- 
zagy, soldat de garnison Z. 820, „ui ' 

866. *Muhuatir, muhadn, nehotărât, nesigur; — muhayer, un fel de po- 
slav gros (Cog. Arh-11;-249 [tarifa vamală din: 1761] : muhair evri, bucata 
90 bani) ;, — ar..m/ajjer, qui a le chois libre; muyajjerlik, sorte de drap 
grossier; mauyaijer vulg. muhaijer, espăce de vâtemenl grossier fail de poil 
de châvre Z. 829. Bianchi II, 842. SE 

867. * Muhasebeă, buhasebed, repetarea sai controlul socotelelor; cance- 
luria ministerului de finanțe (Mag. Ist. IV, 120 : Intr'acest an aă vrut puler- 
nica impărăție, ca să caule toate buhasebelele, adică socoteala şi seama lutu- 
ror veniturilor împărătești, ce are din toate țările câte stăpâneşie ; CI, 8325: 
Ja calemurile de la baş-muhasebea) ; — ar. muhâsebe, redăition des comptes; 
bureau des comptes, bureau de euntrâle (ar. a/sab, compte) Z. 821. V. mor- 
laşipie, * " 
„868. *Muhasereă, împresurare (Zil. 300, 91 : Cetatea Ismailul o aă făcut 
Rosii inihâsereu cu o sumă de oştiri) ; — ar. muhâsara, action d'assieger une 
place forle;, siege Z 821. Mikl. II, 27; i 
"869. *Muhiir, pecete, sigiliu (Melchis. 166 : aă pus și Turcul muharul);— 
niuhurdăr, care .pune sigiliul domnese pe toate cărțile Domniei Statului (Cr. 
III, 448; Fot. III, 309; R.1, 1. 57); — p. miihiir; cachet, anneau ă cacheter, 
sceau; iihiir-dâr, garde des sceaux Z. 896c. 8972, Mikl. II, 29. LL 

870. *Muhziir-aga, ofiţer superior de Taniceri (Cant. D. M. 60 (116) : mauh- 
zuv-aga este preste străja cea din curte a vizirului; Cog. Arh. II, 10); -- ar, 
mnuhzyr, qui prâsente; introducteur, huissier, muhzyr-agu, commandant d'une 
compagnie de janissaires attachs aux vizirs ou pachas et charges d'ex6culer 
leurs ordres Z. 824b: Biânchi |, 825. V. mahzar. 

871. *Mujdei, muşded, ştire bună, nouiate (Fil. 325 : se vede, că nu sînt 
bune ujdelele din această stafetă; ib. 332), — muzdegiu, vestitorul unci bune 
ştiri (Cr. III, 446 : Indată stau pornit în toate țările muzdegii) ; — p. miizde, 
nouvelle bonne, agreable; miizdegi, qui apporte une bonne nouvelle Bianchi 
II, 878. Z. 8405, Mikl. 1], 39.. A m Bi a 

872. *Multez6m, împuternicit (Ur. UI, 191 : și trimișii aciea ce se numea 
muultezeă ; ib. 208); — ar. miiltezim, qui se charge de q. ch.; t. fermier 
Z. 8766, 

N
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873. *Mumbacă, negoț de oi; acaparare de grine pentru capitala imperiu- 

lui (Ur. III, 188; V, 51: s'aă sporit şi fiatu, cu care cumpără 'gelepii oile pen- 
tru puonbaeaoa 'Țarigradului; IV, 204 : oile maunbatelei ; ib. 347 : oile limbie- 
li; Ci, 807, 310, 814 : mubuea) ; — matbaegiu, comisarul guvernului pentru 
cumpărare de grine sai pentru schimb de bani (Cr. Il, 164); — ar. mubâjeat, 
conirat de vente et d'achat; commerce, accaparement des grains ; lrafic de 
monnaie; mubăje'asy, agent du gouvernement charge de laccaparement des 
grains ou du trafic de monnaie 7. 805c. Bianchi II, 748. | ii 

874. *Mumbaşir, bumbaşir, slujbaş polițienesc, comisar al guvernului (Ce. 
III, 139: Am pus şi maonbasir pe un Ali Aga ; ib. II, 48, 164: Vezirul ai lrimis 
un Agă bumbaşir, ca să plinească toţi banil; ib. Dumbaşeriu ; Hr. Il, 179 : ai 
rinduit amonbaşi (7 turci; Fil. 119 : Dumbaşir; ib, 245 : Hătmănia avea un 
steag de slujitori şi mtombaşir), cu cari se slujia la împlinită de bani şi execu- 
țiuni; ib. 8352); — mumbaşiret, mumbaşirlic, comisariat (C', 312; Ur. III, 
196), — ar. miibâSir, qui traite, qui manie une affaire; d6lâgu€, commissaire; 
miibăseret, maniement d'une aflaire; del&gation, commissariat 7. 805; serb. 
mubasir și bumbasir Mikl. 1, 29. V. Dusurman.: i 

875. Mungiu, manger, luminărar ; — maungerie, fabrică de luminări ; — p. 
min, vulg. mom, cire, bougie; miimsu, monsây, fabricant ou marehand de 
chandelles Z. 894. Miki. II, 28. " - | 

876. "Murahiz, autorizat, împuternicit (Cr. II, 267 : Ad trimis de amin- 
două părţile oameni mari murahaz; Zi. 132; R. 1, 2. 358); — ar, mutrazyas, 
qui a obtenu la permission ; congedi6, autoris6; plenipotenliaire (ministre) 
7. 835e. : | | 
871. Murdâr, necurat; — murdărie, murdarlic, necurățenie ; — murdă- 

resc, murdarisese; — p. miirdâr vulg, murdar, numar. impur, sale, puant; 
chose impare, cadavre, charogne (p. miird, îl est mort: miirde; mort), mur 
darlyl, immondice, salel, ordure 7. 8360. Mik. 1, 28. 

878. *Murtâd, renegat (Cog. Arh. II, 72 : eară 'Turcilor. le zicea, că sint 
murtagi de cei ce aii fost Turci şi s'aii creștinat); — ar. mârtedd vulg. mur- 
tad, renâgat, apostal, qui a abjur6 le mahomâtisme; homme vil 7. 835a. 
Mikl. II, 28. - | | | 

819. Musucă, tocană cu pătlăgele vinete (Al. T. 74 : bucate de cele sănă- 
toase ca la noi, precum : iusacu, capama, ciulama, baclava, cheschei; ib. 
505); — ar. musalla, (abreuv6, arros6) sorie de mels ture fail avec das au- 

„bergines ou mâlogenes et du hachis de viande qu'on laisse bien- cuire dans 
leur jus jusqu'ă ce que ce jus larisse dans la pole Bianchi II, 921; ngr. pp5- 
oazăs Cih. 598. e 

880. *Musadeâ, ajutor; favor (C!, 319, 396; Ur. III, 155, 189); — ar. mri- 
sade, assistance, faveur, permission, concession 7. 841c. ” 

881. Musafir, mosa/âr (mold.), oaspe, oaspete; -- musaferră, musafivlic, 
ospeţie (Cog. Arh. II, 86 : ai și mas 6 noapte acole pentru musafirea : 'ib. 
90); — ar. miisăfir, qui voyage ; voyageur, €lranger ; hote (qui recoit lhospi- 
talite) ; miăsafirlil, tat de voyageur; Vhâte; hospitalil6; miisâferet, voyage, 
hospitalit€ Z. 841. Mikl. II, 29, V. sefertas. | A 

882. *Musaip, musaib, s ip, favoritul Sultanului, sfetnic (Cr. 1, 304, 357; 
ib. 1I,-189, 212, 355; Cog. Arh. II], 73: Mag: Ist. V, 140: îndată ce ati văzut 
pe saipul împăratului ; Ur. [1], 202 : musait) ; — ar. musâhib, compagnon în- 
time, favori du prince, courtisan ou fonctionnaire qui a le droii Vadresser la 
parole au Sultan (sahib, compagnon, ami, maitre).7. 8532, Bianchi II, 916. 

883. Muscă], mascdl, naiă (Cost. II, 127); — mascalagiu, mashalugiu, care 

Rev. p. Jai. Arch, și Fi. An. 1 Vol V, :
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cântă din nai (Pol. 238); — p. mâsihar, file de Pan; musicien; musique 
din gr. povsrxss, musicien Z. 892. | | 

884. * Muselim, locţiitorul unui guvernator (Mag. Ist. 1], 23: făgăduiele la 
paşi, la maselimi, la cadii ; ib. 25); — ar. miisellim, pour miitesrllim, lieute- 
nant, officier qu'un gouverneur de province envoie d'avance pour prendre 
comission du nouveau gouvernement Bianchi II, 900. Z. 847c. 

885. *Mushie, hazna, havuz de apă (Ur. IV, 169); —t. muslul:, robinet 
7. 8932. 

886. Mustil, tulpan, pînză de bumbac foarte subtire și rară de la Mosul în 
Asia, unde s'a fabricat mai întâi (Fil. 150 : şai-zeci bani carul cu musuluri de 
Rumeli; Cog. Arh. II, 43 : acolo, la Turnava, să fac musulurile cele roșii și 
albe şi alte bogasii) ; — ar. mosyl (bezi), mousseline 7. 8932; serb. masalin, 
it. mussolino, mussolo; fr. mousseline de aceeaşi origină Diez |, 286. 
Mik. II, 27. . 

887. Muşamă, pînză ceruită ; a face, a pune, a vemănea lucrul musama, al 
acoperi sai a'l ascunde, a nu'l scoate la lumină, a'l cocoloşi ; — ar. miă- 
Semma', enduit de cire; vulg. muSamba, toile cirâe 7. 8522, Mikl. II, 30. 

888. *Muşărerei, sfătuire, sfat (Cr. III, 42: Atunce Turcul ai chiămat pre 
Hanul tătărese la muşărerea adecă la sfat); — ar. miitâarere, €liberationa, 
consultation, conseil Z. 849c. Mikl. II, 30. Da 

889. *Muşehi, de Damasc (Hasd. Cuv. 1, 198: Procoveți de zarba pre mar- 
gine cu atlas muşeh;); — ar. dimesh, dimist, Damas; dimisti, de Damas Z. 
4358. MIRI. |, 47. - 

890. Muşnuilă, moşm6lă, Mespilus germanica (Pan. P. V. 113 : cu vreme 
şi cu pale mușmulele se moae); — î. miismiile, mu$mula, nâile din gr. usozq 
Z. 8522. Mik. II, 28. Cih. 598. 

891. Muşteă, musched, ciocanul cu care cizmarii bătea tălpile; fig. talpa, 
lovitura (Jip. 60 : Să-şi vază sîngele gălgăind sub muşteaoa dușmanului) ; — 
p. iiist, miiSte, poing, coup de poing; anse, maillet Z. 849, | 
-892. Muşteriu, mușterăii, cumpărător, client; — ar. miisteri, acheteur, 

chaland, pratique Z. 8502. Mikl. II, 30. | 
893. *Muteferică, mutafaracă, călăreţi ce întovărășeaii pe Sultan în că- 

lătoriile sale şi serveaă de mesajeri călări (Cr. I, &11 : Donă sute şi mai mulți 
merg, ce se cheamă mutafaracale; Mag. Isi. 1, 320: mutafaraca împărătească; 
Băle. 240); — ar. mâteferryla, (autrefois) : a&tachement de cavaliers, qui 
escortaient le sultan et portaient ses orâres, un cavalier de ce dâtachement 
(din adj. ar. mâteferryk, se divisant en plusieurs parties, dispers6) Z. 813b. . 

894. *Mutpâc, matbăh, bucătărie (Cr. Il, 124 : aa -plătit şi birul deplin și 
bairamlicul acelui an şi balgi-başlicurile şi mierea ŞI ceara ce se dă la mutpa- 
cul împărătese; Ci, 329 : s'au ridicat untul paztpahlu) din țară ; Cog. Arh. II, 
37 : cămilele se trimăt înainte cu corturile şi matbahurile. adecă cuhnea) ; — 
ar. matbay vulg. mutfak, cuisine Z. 857». Mikl, 11, 22. 

Ne 

895. *Nafacă, leafă, pensie (Cant, Div. 184: închinătorilor de bozi şi în- 
chinătorilor de foc leafă, nafaca, le dai; Cr. II, 417: şi le-au tăcut și nafaca, 
leafă, câte 50 de lei de boier pe lună; III, 4; ib. 272: nacanfa) ; — ar, nafa- 
Hat, tout ce qu'on dâpense; spec. tout ce qu'on depense pour les bonnes oeu- 
vres ; entretien et alimentation de la famile, pension alimentaire Z. 916a, . 

896. Nafeii, partea pintecelui unei blane; — p. nâfe, nombril, le cât& du 
ventre d'une peau de fourrure Z. 904e. Mikl. II, 31.
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897. Nâft, nâ/ţ, un lel de reşină; — neftiu, verde închis (R. II, 1.333 : 

Un biniş postav neftiu); — p. neft: ar. măft val. naft, naphte, pâtrole, bi- 
lume ; 2/fî, couleur de naphie ; veri. fonc€ 7. 915,. 9162. Mikl. Il, 32. 

898. *Nagară, nacarâdă, chimval (Cr. III, 160 : La câmp ieşea adese cu 
boierii sei zăbovindu-se cu naturi şi cu nagarale ; Cog. Arh. II, 86; Alex. 167: 
deteră în tîmpine. în surle, în trimbiţe, în nacurade și în organe; îb. 168: că 
așa era nacaradele cu 3000 de piscoi); —- p. nalâra, naiva, timbale, musi- 
que militaire 7. 916; serb. nakarada MikI. 11, 31. C(. Diez, 286.  : 

899. *Nuhică, ținut, disiriet (Cog. Arh. II, 6: dându-se mari poruncă pe la 
toţi pașii și pe la toţi beii și la toate nahaelele, ca să se gătească toți); — ar. 
nahije, cât6, contree, district, canton 7. 902, Mikl. II, 31. Pi 

900.. Nâht, (în), bani în numărătoare; — ar nad, argent complant Z. 
91 7a. Mikl. WU, 31. 

901. NâYDă, drac, diavol; — ar. nâibe (ce qui vient. tour ă tour), malheur, 
calamit, adversit€ (fem. din ar ndâib, lieutenani, gouverneur) Z. 9062. 

902. Năiti, fluer ciobănese; — nersăn, cântăreț din naiă (Scrisori ale lui 
Ion Ghica (1884) p. 138 : cobzari și neisan)); — p, nâj, nej, roseau, tuyau, 
flute, fifre ; ndj-zen, joueur de (lite 7. 905c. Miki, II, 31. 

903. Nălbân, nălbir, poteovar-veterinar; — nalbant-bâş, polcovitorul cai- 
lor domneşti (Fot. III, 308); — ar. na patin, fer ă cheval; ar. p. na'lband, 
mar6chal ferrant ; velerinaire 7. 914. Mikl. II, 31. 

904. *Namâs, închinăciunea prescrisă Mahomedanilor de cinci ori pe zi 
(Gorj. Hal. 1, 23); — ar. namâz, priere 7. 919,. Mikl. II, 32. 

905. *Nameiâ, named, scrisoare (Cr. IM, 256 : Indată am făcut trei naimele 
către împăratul); — ahtinamea, contracl, traclat de pace (Mag. Ist. II, 170: 
ȘI ahtinamelele împărăteşti zitindu-le:; Ur. III, 199 ; C! 813); — p. nâme, 6- 
eril, livre, letire; missive, letire royale, leltre de erâance ; diplâme; *ahd- 
nâme, diplome, contract par Geri ; capitulation, trait€ de paix (ar. 'ahd, en- 
gagement, promesse. alliance, trail6 de paix) Z. 6412. 9055, Mikl. II, 32, 

906. Nână, mămiţă, titlu (de respect sau de afecţiune) ce se dă surorii sai 
altei femei mai în virslă : deci identic cu dadă, lele, țaţă; — nencăcă, nă- 
nedcă, mamă (mold.), cu particula diminutivală <acă» ca şi în băbacă-(Negr. 
Teatru, p. 25 : când babaca la neneaca vr'un mic favor cerea — mencaca cu 
bucurie dorința îl împlinea) ; — nândș (seurlat naș), martur de botez saă de 
cununie ; — nene, ned (dim. netcă, nriculiţă, neiculean), titlu către un frate 
-mal mare sad către ori-care allă persoană mai în virstă (Dos. Ps. XĂVI, 
r. &l : neane, doică. dădacă); — 1. nene, mine, mâre, grand” mere, aieule 
(nom imilatif ou de tendresse donne par les enfanis ă leurs mâres ou nour- 
rices); t. ini, chant des nourrices quan elles bercent les enfants 7. 920, 
Bianchi II, 1139; — bulg. neni, nene; nenja, mătuşă; serb. nena, nana; rut. 
nenja, nanasl:o, nănaș; alb. naună, nănnă, nan; ung. nene, mamă, lată, 
irate Mikl. II, 83. Laur. Glos. 408, 404. Acest cuvint, ca și baba(că), dadă, 
lele, țaţă, ete. e un așa numit «sunet al naturel» (Naturlaul) şi ca atare îl 
regăsim în limba copilărească a tuturor popoarelor : pers. nână, bunic din par- 
tea mumei, alb. nau, nana, tată; gr. vâwm, mătuşă. V. Pictet : Origines indo- 
europennes II, 350. C(. nun, Cih. II, 679. | 

907. Nâni, cântec pentru adormilul copiilor (nani! nani 5); — p. mână 
vulg cui, chant des meres el des nourrices quand elles bercent les enfants 
Z. 905<. Bianchi II, 1088, 1139. V. mană. a 

908. Nărâmză, nărâmlă, merânză, portocală; — nărămzăt, portocaliu 
(AL. P. p. 77 : un cort mindru și rolat. — poleit și nărămzat) ; — naramgia, 
naraniziu, de culoarea năramzei (Cr. III, 312 : taftă naramgie; ib. 324 : ma-
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ramzie; Mar. P. p. II, 17: cu tulpanul paramgiu; R. |, î. 341: un timbar 
postav naramgiu, cu patcea de jder); — p. nâreng. ar. naring, orange (fruit); 
nârengi, couleur d'orange Z. 9032; — mgr. vapăvzttov; îl: arancio, fe. orange, 
mlat. arangia din acelaşi cuvint oriental influențat insă de lat. aurum (aurea 
mala=—miat. aurantia) Cih. 599. Diez [, 28. Originar din India, portocalul fu 
resădit mai întâi în Persia, de unde trecu în Arabia și în Europa, la Bizan- 
tini Hehn, 391. V. portocal. 

909. *Nardinchiu, must de rodie (Cog. Arh. II, 89 : pulinile cu bragă şi 
distiile cu nardinchhul le vărsa ; ib. 249 (larifă vamală) : nardinchtu, cântarul 
44 bani); — p. nâr, pomme de grenade; nar-denl;, sirope de grenade 
7. 903a. : 

910. Narghileă, lulea persiană de fumat, la care fumul trece printr'un 
vas cu apă (la inceput o nucă scobilă-de cocos); — narghel! gi-bășă, care da 
Domnului narghileaoa (Fot. III, 311), — p. nârgil, noix de coco; nârgile, pipe 
â fumer (persane) Z. 903b. MikI. II, 32. 

911. *Nart, nare, taxă, preţ hotărăt de stăpânire (Cr. III, 72 : Grigorie 
Ghica ai pus naztul mai jos de cât Mihai-Vodă, să dea câte G potronici de 
vită; Cog. Arh. 1, 149 : le-ai pus nare la vinzarea vinalui, lucru ce nici-o- 
dată nu s'aii obicinuit; Fil. 162 : să puneţi mart la toate lucrurile ce veți 
tirgui); — p. mary, narg, narl:, taux ; taxe, tarif; taxation des marchandises, 
des denrâes Z. 908c. Mikl. I], 32. 

912. Năstrâpă, cupă, pahar, vas mare de băut (Isp. B. 38 : apa ciuruea 
din țeve aurite și o lua cu năstrape și cu căușe de aur); — ar. meărebe vulg. 
masrapa, vase, pocal (mesreb, boisson, eau; Sârb ît, boire) 7. 8505; bulg. 

„măstrapa, năsirapa; mrom. măstrăpă, supellex pretiosa MIRI: ÎI, 25. V. serbel. 
913. Năât, năhutt, nohot (mold.), Cicer arietinum (Do=, Fevr. 69, : și supt 

gol ceriii chinuindu-să şaă trăituș viata, cu îmbrăcămiînt de soran îmbrăcat, 
cu năhut și cu bob muiat se hrăniea, aorea și nuci mînca ce le dzâc ishas);-— 
năhutiu, de culoarea năutului, galben închis (R. II, 1. 334); — p. nohud, pois 
chiche Z. 908, Mikl. II, 34. : 

914. Naz, ndzuri, pl. drăgănele , resfățări, capriție (Cal. b. 1882, p. 
63 : bărbatul "Și iubea nevasta în cât o ţinea ziua și noaptea numai în palme 
şi X făcea toate! voile și nazurile); — năzurds, cu nazuri. caprițios (Isp. B. 
22 : fata de împărat nu se putu împrieteni cu toţi ceilalţi fii de împărați, 
fiind-că cei mai mulţi erai n&zuroși, tembeli şi deșucheați), — p. ndz, ten- 
dresse, mignardise, minauderie, coquetterie 7. 9035, Mikl. II, 32. - ” 

915. Nazâr, har, “favor (Cal. b. 1882, p. 31: slutul ajunsese la nazarul 
împărătiţei) ; — ar. nazar, aclion de voir, de considerer ;. considâration, e- 
stime, faveur, bonnes grâces Z. 913c. 

916. *Nazir, inspector, intendent; comandantul unui oraş; în timpul din 
urmă vătat de ţigani (Cr. II, 156 : Nazirul de Brăila; ih. 210: pe beizede 
Scarlat îl lăsase în Țarigrad nazir şi purtător de grijă asupra capichehaie- 
lelor; Mag. Ist. IV, 108; Beld. III, 339: Nazir, pe țiganii gospod, aicea 
Vaă potrivit; Conv. VI, 3 : Țiganii îngenunchiaţi sub biciul plumbuit al na- 
zirului) ; — nazaret, direcție, administraţie (Ur. III, 188);—ar. ndzyr, qui voit, 
qui regarde, qui observe; spectateur, inspecteur, gardien, intendant, ministre 
d'etat; nazăret, inspection, direction, intendance, administration 7. 904, 
913b. Mikl. IL, 32. 

917. *Nefer, soldat ordinar (Al. P. p. 209 : Fraţii mei, neferii iei, — lolri, 
puişori de zmei!; Beld. III, 414 : de neferi sai de beșleagă, apoi nu mal în- 
treba; R. ÎI, 1. 399 : am jefuit pe neferi — am ucis pe eniceri ; Fil. 110 : am 
fost nefer la spătărie; ib. 296 : nu e nefer în oștirea noastră, care să nu aibă
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câte un pungoii plin cu mahmudele şi dodecari) ; — ar. nefer, (en ture) ua 
individu, une personne, un soldat dans Varmâe 7. 915. Mikl. II, 32. 

„918. Nipâriu, un fel de piper ce se pune în cârnaţi (Glos. 421); —p.î: 
păr, origan Z. 1c. - E | 

919. *Nisangiu, nișangiu litlul unui înalt funcţionar însărcinat cu desenu- 
rea monogramei imperiale şi cu confecţionarea diplomelor (Mag. ist. |, 156: ca- 
zechier, care fusese mai nainte nişangi; Cr. III, 260; Băle. 83); — p. nisân, 
signe; nisândy, grand dignitaire charge de tracer le chifle impdrial sur les di- 
plOmes Z. 9110. Mik. II, 33. V. nisa, | 

920, Nisfeă, ncsfed, veche monedă de aur turcească în valoare de 4 lei 
vechi (Jip. 57; Fil. 93); — nisfje, demi-sequin Roesl. 41. 
921. *Nişadir, țiperig (Cog. Arh. II, 149 (tarita vamală): nișadir, cantarul 

50 bani); — p. a. niisadyr vulg. nisadir, sel ammoniae Z..911 a. MIkI. II, 33. 
922. *Nişân, diplomă, decorație (Bol., Poesit p. 383 : săi aducă din hordie 

— un nişan, un post, un cin); — p. nitun, signe, marque ; une enseigne, d6- 
coralion, insigne de rang Z. 91.1b.. Mikl. II, 33. V. nisangiu. 

923. Niş6şte, nisăgte, floare de făină;—p. niSâste, amidon, lâcule 7, 91.13, 
Miki. II, 33. 

924. Niştâr, lanţetă de lăsat singe; — p. pis, loute chose pointue ; nâster, 
aiguillon, €pine, lancetie 7. 924€. Mikl. 11, 34. - 

925. *Nizăm, nezdm, ordine, ordin, disposiţiune (Cr. III, 439: Ar. II, 6L: 
printr'alte nizamură şi rinduieli, date de mai inainte, spre încetarea răului ; 
Fil. 248 : Un slujbaș credincios trebue să se supule nezamului; ib. 322 : ni- 
meni nu va fi asuprit cu o para mai mult peste ceea ce hotăraşte nezamul j 
Cog. Arh. ÎI, 17: nazam); — ar. nizâm, arrangement, organisation, range, 
disposilion, reglement, constitution Z. 913c, Mikl. 11, 34, 
„926. “Nob6t, nubet, signalul alternativ al santinelei, musica militară cu a- 

ceastă ocasiune (Cr. III, 314, 332: mehterhaneaoa Domnului, după obicelul ce 
este de bate în toate zilele mubet, ce se cheamă chindie ; Cant. D. M. 58 (115): 
Și pre toată ziua , cu lrei ceasuri inainte de apunerea soarelui (care vreme 
se zice la Turci îhind:), tubulhanaoa cântă neubet sat semn de strajă); — ar. 
neacbel, nibet, tour de role; ce qui se fait î tour de role, p. ex. monler la 
garde, ete. ; signal de la garde montante ou descendente ; musique militaire 
qui se fail ă cette ocasion, musique instrumental en genâral; garde, sentinelle 
Z. 9212. Bianchi II, 1143. 
„927. Nufăr, nufăr-alb, nensifăr, Nymphaea alba; —nu/ăr-gulbea, Nuphar lu- 
teum (Br); — p. niliper, nilifer (p. nîl, indigo, bleu), nenular (eur) Z. 925», 
MIK, II, 33. : | 

928. Nur, farmec, lipiciii ; pl. graţii (Isp. B. 400: vezi că nu era urâtă fata - 
împăratului ; avea nui, avea pe vino "coace, cum se zice); — nurliu, plin 
de nuri, drăgălay (Cal. b. 1882, p. 188: era şi vrednice de privit felișcanele, 
bată-le să le bată, căcă nurlii mai erai chipurile lor); — ar. nâr, lumi6re, 
clart€ ; miirlu, 6clair6, lumineux, resplendissant 7. 9215, 'Mikl. II, 84. 

0. 

929. *Obă, cort purtăreț la Tătarii Nohai (Cr. III, 178: numai s'aibă a'şi 
purta păstorii nostri după obiceiul lor câte o obu în car); -— t. oba, tenle, ca- 
bane lransporlable, cabane en feutre, famille d'une seule tente 7. 1112. 

930. Ocâ, dcă (inold.). măsură de greutate saii de capacitate; — 1, ela, 
ocque==400 drachmes ou 4 liires (tahrif din'ar. scal:ije) Z. 1260. 934c, MikI. II, 3. 

931. Odâe, cameră, încăpere; locul unde se adăpostesc vitele în timpul
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Jernei; — odagiu, odătăş, servitor; păzitorul unei odă! (de vite) ; — odobașa, . 
odabăşa, căpitan (Cr. 11, 149 : Toţi ciorbagii şi odobaşii);—arz-odasi, sala de 
primire (Cant. D. M. 53; în trad. rom. 106: orțagasi); — t. oda, chambre; lo- 
gis, maison, chambrâe; compagnie des soldais; oda Day, capitaine d'une com- 
pagnie ; 'arz odasi, salle d'audience Z. 115». 626 >. Mikl. II, 34. 

932. Odagiciii, ndogâciă, udagitiii, lemn de aloe; Saponaria olt. (Bo);—t. 
oda agagy, espăce de bois odoriferant; ar. ud vulg. sd agasuy, bois d'aloăs; ar- 
bre Z. 1132. 640. 

933. Oseăc, hogedg, ojdg, odinioară : cămin, casă, familie; corp de ieniceri, 
corp de militari; pl. colonie, ţară, (în special) Muntenia şi Moldova ; astăzi 
vorba însemnează «coşul unei sobe saă unei vetre. mătură de coş» (Cr. II, 57: 
atuncea şi pe Geaun Mirza Pau luat cu tot ogeacul lui ; ib. III, 243; Cr. II, 159: 
şepte ogcacuri de misirlii ; C?, 385: sau dat hotărire, câţi iamaci s'aibă fie- 
ştecare ogeac ; Ar. II, 213 : ca nişte credincioşi slujitori şi vechi pămiînteni ui 
ogeacurilor; Beld. III, 339): — ogeacliu, soldat, care face parte dinir'un ogeac 
(Ar. II, 50 : plăteşte ţara la atâția ogeacliy şi panduri; ib. 61: cu toți neferil 
lor ogeaclit); — t. ogal, foyer, four, cheminte ;: maison, famille, dynastie ; 
caste, corporation, corps (milit.), spec. corps des janissaires ; colonie, spec. 
les râgences d'Alger, de 'Tripolis et de Tunis; osaliy, qui appartient â: une 
ov ă la mâme famille, ă la mâme corporation 7. 113. Mikl. II, 34. 

934. *Ogiir, soarie; prevestire, piază bună (Ur. II, 148, 149: te vei 
întrarma cu toate puterile silinței în fericitul ogur a împărăției. mele ; Negr. 
318; Cog. Arh. II, 66: pentru lege şi ogurul împăratului să murim); —-ogur- 
lia, cu piază bună (Isp. B. 221: Pasărea asla gingașă nu mi se pare ogurlie 
pentru casa noastră); — ursiz, ursuz, de ră ogur, posomorât, neprietenos 
(Cal. b. 1882, p. 45: oh! ce nenorocire pe NOI, ce scrisă arsuză pe bietul 
slăpână-meu!; Xen. 35 : de o bucată de vreme parcă s'a făcut şi mai hursuz); 
— t. ugur, sort, hasard, bonheur, bon prâsage ; ugursuz, malheureux, sinis- 
tre, fatal; zgursuzlul;, malheur, mauvaise âtoile ; 'ugurlu, heureux, fortune, 
de bon augure Z. 1252, Mikl. II, 80. 

935. Olăc, diligență, poştă ; cărucior sati cal de poștă; — olăcăr, vestitor, 
curier (Dos. Fevr. 642 : și era în ceata olăcarilor împărăteşti, ce duc și aduc 
scrisori de sirg; Isp. B. 344 : împăratul trimise numai de cât după dinsul 
nişte olăcar!); — olăcește, adv. ca un olac, iute (Al. P. p. 180: olăcaste-se 
ducea — și la Domn știre făcea); — t. ula;, courtier, messager ; petit bu- 
teau-poste t, or. cheval, monture, cheval de courier 7. 129. Mikl. II, 80. 
"936. “Olăât, împrejurime, ținut, provincie (Cr. |, 10: Veneţia şi olatele ei; 

ib. 20 : Alexandru Machedon ai descălecat oraşe și olate pe numele sâi; ib. III, 
27 : Și tătarii aă lăcut multă pagubă în oraturile turceşti ; Cog. Arh. II, 6: 
dialeturile); — ar. ejâlet, pretecture, province Z. 140b; cumanie oleat 
MikI. 1. 56. . 

937. Ordie, urdie, oârdă, tabără, hordă (Beld. III, 40% : silihtarul cu ur- 
dia la Băcăn cum aă venit ; Fil. 296 : m'am străcurat în ordia pandurilor cu 
meșteşug); — urdu-beled, hurdup-belea. (ct. tăbăresc din tabără), nesam ne- 
lim, fără veste, pe neașteptate (Isp. U. sf. 94 : mi-a venit aci, iacă. așa urdu- 
belea; îb. 122 : numai să scape de răul astei juvine, căzută urdu-belea pe 
spinarea bieţilor oameni; Cost. 518: Cal, b. 1877, p. 47: mă, dar lu ești 
urdu-brlea ! te ţii scai de mine şi te legi cu boala de om sănătos); — cf. 
hurdiz-burdiz, urduiz-burdiz, sinonim cu urdu-belea (Al. 'T. 530 : îi bălăbă- 
neşte urduz-burduz prin toate rătăcăniile ; îb. 984: umilă în spinare și'l 
adă aici hurduz burduz); — t. urdu, srdy, orda, champ; march6 dans le
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camp (de lă le mot lorde) Z. 1172. Mikl. II, 35; it: orda, fr. horde, germ. 
Horde din același cuvint turco-tatar Diez I, 295. 

938. *Orti, regiment de faniceri, ceată în genere (Cr. III, 198, 268; Beld, 
ib. 374 : Cinci de ianiceri ortale, cei mai aprigi şi delii; Fil. 119: Am Po- 
rancă să'ţi pui bumbașir două ortale de slujitori; ib. 346: cortegiul se în- 
cheia prin ortaoa ciohodarilor şi a satiraşilor, căpitanii agieşti și spătăreș, 
tufeccii, mataragi amac, saraiu famac, icioglanii cu agaoa lor, peicit şi has- 
ahirlil) ; — orta-cusaci, oamenii în serviciul Domnului numiţi ediclii (Fot. III, 
311); — ortăc, tovarăș, fărtat ; — ortăcesc, rell. a se însoţi, a se întovărăşi; — 
'ortăcie, tovărășie (Glos. 430); — t. orta, milieu, centre; centre de Parmee, 
phalange;; r6giment des janissaires; ortal, vompagnon, associs 7, 1162. 116b. 
Mikl. II, 85. | N | 

959. *Osmangiu, osmanliu, otomân, ture (Cr. 1, 25 : Turcii de pe locul lor 
Purchestan, (ear) de pe capul lor cel dentâiă Osmangii, Otomani, Osmanlii 
se numesc; ib. Il, 18; Mag. Ist.[, 86: utomantii; ib. IV, 135); — ar. 'osmân, 
Osman; dl-i 'osmân, la dynastie ottomane; adj. osmâni, oltoman, lure; os- 
many, ottoman, ture 7, 6232. - 

940. Otiic, odinioară : cort, tabără ; locuință (Cr. 1,195; II, 160, 202; III, 
85, 146; Alex. 66: şi ajunse la otacul lui Darie; Mag. Ist. II, 207); astăzi: o- 
daia de vite, local pe câmpie pentru șederea ciobanilor și adăpostirea oilor 
(Cost. II, 222); — t. etak, grande tente, tente royale Z. 111b. 

941. *Oturăe, otordc, popas, staţiune ; soldat staționar, veteran (Cr. II, 7: 
Şi sosind Împărăţia la Țuţora aii făcut oturac; Mag. Ist. IV, 168 : Acolea ai 
făcut oturac 12 zile; Cog. Arh. II, 26; Cr. 1, 20, 66: fac şi Turcii din sluji- 
torii bătrâni oturaci), — t. oturak, si€ge, derritre, lieu oi Pon repose, halte 
de repos. vâteran ; garnison, milice Z. 112, 

942. Otuiz-hir, lit. trei-zeci şi una, un fel de joc în cărți (Fil. 145 : Facem 
un oțuz-bir de englingea, pănă se va găti masa?; ib. : cu otuz-bir și cu pan- 
(arolă ne pierdem timpul în zadar, aideţi mai bine să facem un slosişor) ; — 
t. otuz, trente; bir, un Z. 113a. 183, 

P, 
„943. Pacei, paiceă, patced, blană din picioare de samur saii de alte ani- 
male (Cant. D. M. 111 (227) : blane de samuri mai proaste, care se zic pai- 
cea, pentru că sin! lăcute din picioarele samurilor);, astăzi: supă din picioare 
de miel;—paceagiu, care vinde mincarea numită pacea (Mag. Ist. II, 177 : 
zlătară, simigii, paceagii, pitari, casapi şi alţii); -- p. păâca, jambe, pied. de 
mouton; gel6e ou ragout de pieds de mouton; pieds de zibeline ou d'autres 
animaax dont la peau sert de fourrure (p. pă, pă;, pied); patagi, vendeur de 
pata 4. 158. MikI. 1, 36. 

944. Puciauiră, paciariră, pasaură, sdreanţă, cârpă ; fig. om murdar; — 
t. patamwra, torchon, serviette, mouchoir Z. 158, Mikl. 11, 36. 

945. *Padişăh, lit. domnul regilor, impăratul Tureilor; — p. pâdsâh, 
pâdisăh, monarque, empereur (pid, protecteur; Sal, roi) Z. 159. Mikl. II, 36. 

946. Paftă, piuză rară, astar; pl. paftale, cingătoare (obicinuit metalică) ; 
balama (Fil. 171 : era încinsă cu :un colan de canavăț roş eu paftale mici 
de aur); — p, bafte, tiss6 ; 6toile de coton; iresse; pafta, pelites boules ou 
plaques de mâlal suspendues ă la bride d'un cheval 7. 168. Mikl. II, 36. 

947. Palântă, lemne ce țin tencueala unui zid;— p. pijendâu, pajende, 6lai, 
soutien (din pâjideu, meltre le pied sur, persister) Z. 174. 1752. Mikl. II, 36. 

948. *Paic, peic, curier, paj, uşier, slugă domnească (Cr. II, 300, 328;
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„ Cant. D. M. 120, 173; Fil.:346); — p. pajt, paik, envoy6, messuger, cour- reur, laquais (pai, pied) 7. 237c. 

949. Pâidos, încetare din lucru; —t. pajdlos, cessation du travail; (ca interj.) cessez | Zenker aminteşte porunca germană : bei Fuss !, de unde s'ar trage cuvîntul turcese 14743, i 
950. *Pateă, paea, boier fără funcțiune (opus : halea); titlu onorific, rang (Cr. III, 206: erai patelele ieftine ; ib. 242 : şi Vaii îmbrăcat cu căftan dându'i paiea de comisiea cea mare), — p, pâje, pied, piedestal ; grade, degre, classe, rang, digvit6, charge 7. 174c; mrom. paei, zestre (R. 1, 2. 419). V, halea. „951. Pâlă, sabie, paloş (AL. P.p. 12: şi cu pula lui cea nouă — pe balaur tăia în două; Isp. B. 156: Făt-framos lovea cu pala de svinia); — t. pala, sabre tr&s court, poignară ; stilet 7. 169%; — ef, rom. pâloș, serb. palos, ung. pallos, curdic : pale, palos Mik]. II, 36. . e 

902. Pălămră, otgon; —t. palamar, câble, amarre, cordage 7. 1702. Mikl. II, 37, . | : 
953. Palâşcă, palăscă, patrontaş, iolbă pentru cartuşe, traistă;— t, paluska, poire ă poudre, giberne din ung. palaszi;, v+l. ploskva, vgerm. flasca, rom, ploscă Z; 1702. Mikl. 1], 37. - o : 
954. Palăvră, vorbă de nimic, minciună, flecărire; a tăia la lavre și palavre, a spune alandala, a spune verzi şi uscate; — palacragiu, 'care tale la palavre; — t. palavra, fanfaronnade; palavragi, fanfaron, celui qui se vante de faire de. grandes choses din sp. Palabra, il. parola, îr. parola din - lat, parabola Bianchi I, 1090. Diez 1, 306. 
955. Pambriu, un fel de stofă de lină, merinos (AI. T. 81; Fil. 27 : giubea de pambriu lungă pănă Ja pămînt; R. II, 1. 333: 0 malotea panbriu fislichie; "ib 834: 0 rochie de pambriu stacojiu); n'am putut găsi etimonul turcesc. „956. Pangei, un fel de sfeclă foarte roşiă ;—t. pangar, belterave, spec. les leuilles de la betterave Z. 172%. Cih. 603. - Ai 
957. *Panz6hru, contravenin, bezoard (Cr. I1, 130: și-i au trimes și pu- țintele daruri : un ceasornic de aur, panzehruri şi tenzuhuri) ; —- p. Vâd- zehr, vulg. pânzehir, antidote, contrepoison, la pierre hbezoar (p. Vâd, vain ; zehr, poison) 7. 159»; de aceiaşi origină e şi europeanul Vezoar Mikl. 11, 36. 958. Păpădic, Taraxum officinale; — t. papadije (femme d'un prâtre chr6- lien). la camoimille (Anthemis nobilis) din gr. zazaâră fem. din zazăs, prâlre gree 4. 1572, — Cf. papălâă (Transilv.), păpele (mold.), Physalis alkekengi ; papanăşi (mold.), 'Trifolium arvense (Br.).. : "959. Papiie, lil. ceea ce acoperă piciorul; a o șterge la papuc, a lugi; —. - papucu-doamnei, (mold.) Cypripedium calceolus (Br.); — papucăr, papugiu, meşter de papuci; fig. şiret, viclean ; — p. pâpsă, papuc, papul;, soulier, pan- lou(fle (p. pd, pied ; pus, couvranl); papuăsy , papussy, cordoanier 7. 157. Miki 11, 87. Diez II, 214. | 

960. Pară, a patru-zecea parte dintr'un leă vechiă ; pl. bani în genere (Cal. b. 1875 (cântec popular), p. 72 : am sfirşit orice parale — tot plătind ln angarale); la'o para cinci, numele popular al jocului Bulinei, porecli! şi «baba rusu te îmbracă, baba rusu te desbracă» (Fil. 29 : alţii iarăşi jueaă la o paru cinci şi stos pe despulale; ib. 208 : doi nemți ca să aibă voiă a juca pe la bilciuri : la o para cinci); — Paralii, bogătaş (Pontbr.; Pol.; Glos.);— paralic; parale mărunte, cu paraoa ; — p..pâra, păre, morceau, piece ; piâce de peiile monnaie; le 40me de la piustre turque, petile monnaie 7. 1692, Mik!. II, 38. V, parcea, parlagiu. 
961. *Pavangiin, stacojiu, purpuriu (Cog. Arh. II, 247 (tarifa vam.) : camu-
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hai parangu (!) de 7 coți 1 leă);—t. parangon, couleur €carlate din it. (scarlatto 
di) paragoue 7. 1602. Mikl. II, 38. 
„962. *Pareeă, bucată (Cog. Arh, II, 244);— p. parca, peiit morceau, pice 
(dimin. din para, moreeau) Z. 1602. Mikl. II, 38. 

963. Parlagiu, (peniru paralagiu) ajutorul junghietorilor de vite, care le 
imbucătăţeşte și alege cărnurile de oase, spre a face pastramă, ciriviş, elc.; 

“fig. bătăuș, vagabond (Isp. B. 343 : așa plin de singe ea un parlagiu de la 
zalhana); — 1. paralamal:, (aor. pavalar), meltre en piâees, hacher, dâchi- 
rer, iuer (p. pâra, morceau) Z. 1622. V. para, parcea. 

964. Parmâc, par (de lemn sai de fier); — palmăe, (mold.) țol, măsură 
de 12 degete; — parmaclic, ingrădire de pari; —t. parmal;, doigi, orteil; 
pouce; barreau, balustre, balustrade, grile, grillage: parmalilyl, balustrade, 
barricre, grillage, jalousie 7. 1922. Mik], II, 38. o 

965. Pastrâmă, pastramd, carne sărată (Hr. II, 222 : apoi lua carnea și o mănca ca pastrumaoa de Țarigrad)—pastramagiu, care vinde pastromă: — 
4. pastyrma, viande sechâe â Vair, chair fumâe din gr. TA5TpapĂs, BX9T0V[- 
uâs (naortoc, aaotie, sărat) 7. 163. MikI. II, 38. . 

966. Pâşă, guvernatorul unei provincii; — paşa-capisi, palatul pașei; 
poarta cea mare a reşedinței domnești (Bela. III, 421 : la paşa-capsi (!) îl chea- 
mă; Fil. 28); — paşalie, păşie, provincie turcească (Cr. 1, 49 : Turcii zic acei păşit (Egipetului) Mesraim sai Misir);—pașaliu, om de al paşei (Hron. 11, 185: 
să se primble prin cetate cu pasaliy lui); — t. pata, titre des grands, des mi- 
nistres,: de gouverneurs de province ; le grand vizir; pasa kupysy, palais ou 
r6sidence du grand vizir ; dans les provinces : !hOtel du pouverneur; pataly, 
digne d'un pacha; pazalyă, dignit€, gouvernemen! d'un pacha; province de 
Vempire Z. 164. Miki, II, 38. | 

967. *Paşmăc, pasmdţ, pantof (Hasd. Cuv. 1, 370, 389: Dărui pre acela 
cu pasmaţii sei); — t. basmal:, pasmal:, sandale, soulier Z.. 165. MikI.], 22. 

968. Patlagele-roșii, platagele roză (olt.), patlagele de paradis, Lycoper- 
sicum esculentum ; — patlageln-vincte, Solanum melongena (Br.); — pătlă- 
giniu, roș bătând în albastru (Fil. 75 : incins cu un şal pătliginin); —.cl. pi- 
Higean, pillingean, patlagene, rodiu, rodiă (Pontbr., Pul.); — p. bâdylgău, 
patiyân, firenk-patlagany, melongene, aubergine 7. 159. MikI. II, 38. 

969. *Patrim, adj. mai răă (Cant. Div. 197 : este rea a sullelnlui boală, 
de căt i trupului mai patrimă); — ef. p. bed, mauvais, mâ6chani, desagrâuble 
(comp. bedter, better, beter) 7. 1802, Mikl. 1,23. a 

970. *Pazvangiu, pastangiu, pazvaniliă, ostaș de ai lui f'aseaul or I'as- 
vantoglu, vestitul rebel ; fig. pleșcuitor, prădător, jăfuitor (Zil. 324: şi aşa sai 
curăţii țara de veninatele hiure, adică de J2 zvangii; He. Il, 185 : să îm- 
puşce pe Pasuand; ib. 187 : aă strigat către pazvangii lui; ib. 223 : cum 
aă prădat Cărjalii şi Pazvangi: ; Fil. 123 : ne am pomenit într'o zi cu două 
sule de pazvantiii); — t. Paswand oglu, lit. fils du pardien de nui (p. puis- 
băn, păstan vulg. pastwand, gardien de nuit ; |. oqul, fils) 7. 194. 1630, 

971. Pehlivân, peclivâu, pelivân, pălivân, laptător, atlet (Cr. III, 333 : 
unde şi oarecare nptători de pehliveni ai fos; Bur. 19); astăzi mai mult : ju- 
cător pe lunii; fig. șarlatan, măscăricit (Mag. Isi, |, 351 : adus'ai Duca Vodă 
pelivani de cei ce joacă pe funii; Fil. 29: înlăuntru şi alară de poarlă o adu- 
nătură de popor din clasele de jos căsca gura la învirtelile și strimbăturile pe 
livanilur şi ale măscăricilor domneşti) ; — pehlivănie, luptă (Bur. 19); fig. 
puriare, faptă de pehlivan (Xen. 36 : cum să nu se sature omul de atălea 
berbantlicuri şi pehlivănii?); — p. pebhlew, pehleavân, hsros, athlâle, lutteur, 
guerrier, champion (p. pellu, force); pehliivâni, meâtier d'athlâte; bravoure, 
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courage Z. 230; serb. alb. pelivan, acrobat ; ngr. zeyhefăwms, scamator Mik. IL, 39. 

972. Peltie, gângav, bălbăilă ; — pelticăesc, a vorbi peltic; — 1, peltel, qui begaie Z. 2072.: Miki. 11, 39. 
973. Pemb6, trandafiriu, roş-deschis (Fil. 75 : lermenă de croazea pembe; Xen. 179 : Irina avea cămăși de borangic, fuste de cit pembii şi cafenii) ; — p pembe reng, couleur de colon, rouge clair, ros€ (p. pembe, coton ; Yeti, couleur) Z. 210. Mikl. II, 37, 39. V. bumbac. 
974. Perciiine, pl. perciună, zulufi (cum îi poartă mai cu seamă Evreii orlodocși); — p. percem, toufte ou toupet de cheveux, crinisre, huppe d'vi- seau, tresse de cheveux Z, 186€, Mikl. 11, 39. Cih. 604. 
975. Perdâf, lustru, netezeala (unei materii); fig. dajană aspră, insultă ; — perdăfuesc, a da un perdaf; — p. perdâh, lustre, polissure, dernier coup. de main, ornement 7. 1882, 
976. Perdeâ, pînză (ce se pune la ferestre, la o ușă, la o căruţă, la leu- tru); fig. bună cuviinţă ; îngrădire, țare de vite (AL. P. p. 58 : la perdeaoa cu căini rel) ; — perdegiu, perdelegiu, păzitor la perdeaoa ușii unui Domn, por- tar (Cant. D. ML. 128); — perdelăr, fabricant de perdele ; — p.. perde, voile, rideau, eloison, 6cran; ton, air, modestie; perdegi, gardien de Veniree, cham- bellun qui ouvre et ferme la portisre Z. 188. 189a. Mikl. 11, 40. 
977. Pergh6l, compas, circumferență; — pergheluesc, a deserie o circum- lerență ; — p. purgâr, purgâl vulg: pergel, compas (identic cu adj. p. pur- kan, plein d'art, travaille avec art : p. pur, plein ; &jdâr, mtier, art) 7. 190. Mikl. II, 40, 
978. Peruzei, peruzică, perozea, un fel de peatră prețioasă (Cal. b. 1882, p. 60 : să'mi dureze o biserică mare săpată într'o singură peatră de matostat, cu lurnurile de bălaș şi pardoseala de perozele) ; — p. firize vulg. pEriize, " turquoise (pierre) Z. 2342. 6732. Mikl. II, 41. Aceeaşi peatră se mai numeşte rom. turcoză, lit. peatră turcească (R. I, 1. 339: două inele cu turcosă ; Has- dea, Etym. Magnum Rom. p. 110: 2 ace mari de argint cu mărgăritar și cu Iurehiaze) din fr, turguoise, sp. prov. turquesa, il. turchese, turchina — peatra se respîndi din 'Turcia în Europa Diez 1, 434. Mikl. II, 79. 979. *Pervauneâ, fluture (Alecu Văcărescu [fluturele] : ca pervaneava am ijuns — (nu e vr'un lucru de ascuns) — singur alerg de voe — în loc, lără nevoe!); — p. peravâne, papillon 7. 1935. Mikl, II, 40. | 980. Pervăz, privdz, cercevea, cadră; — p. î. perwâz, cadre, châssis, metier ă broder, garniture, bordure 7. 193, MIRI. 1, 40. 

981. Pesmât, pezme, posmag, pișcot; — p. peksimat vulg. peksomel, bis- cuit Z. 2052, (Pash. 1], 89: t. prksimet şi pesmet) Roesl. 43. MiKL. II, 39, unde trebue adăogal şi ung. peszmât; inrom, pocsimâdă, paximatio, panis naultici genus (MikI, R. U. II, 32). . - 982. *Pestrâf, lil. ceea ce precede; preludiu (Cr. III, 333: să poruncească lui inehterbaş să zică un pestref; St. M. r. 475 : să % arate Şi în scripcă pe- strefuri turceşti) ; — p, pisrea vulg. pesref, qui va ou vient le premier, u- vant-coureur ; prâlude de musique, ouverture 7. 199b. 235e, „i 983. *Peşeh6ş, pescheşlic, dar, plocon (Al. P. p. 185: dă-ne pe Vulcan le- gat — că 1 peșcheș de împărat ; Cr. III, 452 : (la 1512 sub Bogdan) Moldova va avea purtare de grijă a triimite pe tot anul la Poarlă 4000 galbeni turceşti, adecă 11000 lei, 40 șoimi, 40 lepe fătătoare, aceste toate cu nume de pescheș, adecă dar; ib. 455 : în vremea prințipului Petru V. cel şchiop, ce domnea la 1584, Poarta ai adaos 6000 galbeni la venitul, ce se da pe an sub nume de peșcheș sat dar, numind Peșcheșul haraciă sau bir; Fil. 130 : să le trămiț pe
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tot anul peșcheșuri de căte cinci zeci mii pungi de bani ; Xen. 101 : pesche- 
șuri de ale negustorilor, cari fac negustorii reșulate cu vameşul ; R. III, 1.74: | 
luând fieştecare câte un pescheșlic); — peșchegiu, care stringea peşcheşul 
(Pil. 190 : începu a trămile la capugii, peșchegii şi imbrohori împărăteşti, ca 
să'i ceară capul); — p. pishes vulg. peshis și peslies, preseni offert. comme 
hommage ă un superieur ; petit. prâsent, pourboire ; peskesgi, ardien des prâ- 
sents (charge ă la cour) Z. 2362. Mikl. II, 40. : 

984. Peşchir, ștergar; — peșchirgi-bisa, slugă domnească care da Dom- 
nului peşchirul (Fot. II, 310); —p. pisgir, vulg. pesgir, servietie, nappe, es- 
suie-mains ; pesgirgi-basy, premier conservateur des nuppes el servielles î la 
cour Z. 2362. Mil. 1], 40. . 

985. Pâşech6r, pescher, pișicher, iscusit, dibaciă, şiret ; — p. pishdr, pis 
ger, qui est ă la tâte de q. ch,, chef, maitre; habile, adroit (p. pis, avani, de- 
vant ; kâr, qui travaille, qui fait) 7, 236a. 

986. Peşin, peşim, în numărătoare, bani gata (R. II, 1. 396: cu galbeni (il 
cântărim — cu bani peşim ţi plătim ; Fi]. 215 : scoate tot ce ai mai bun şi voii 
plăti-cu bani peșim); — peșinged, adv. cu bani peşin (Pan. P. V. 133: mai 
bine peșingea pe ipângea — de căt cu toptanul și banii la anul) ; — p. pista 
vulg. pesin, anterieur, d'avance; finance, argent comptant 7. 236. V. (pe)sim. 

987. Poștimăl, pestemdl,.peștimân, cearşat de şters corpul, sorț (Î. ÎÎ, 1. 
240 : trei prosoape şi un pestemal; Gorj. D. 107); — p. pistimăl, pestimăl, 
pustmâl, tablier, linge dont on se couvre au bain, essuie-mains (p. păst, dos; 
maliden, frotter) 7. 1992. Mikl. II, 40. 

988. Pezevenchiii, verigaș. votru ; — pezevenelic; —— |. pezeawvenl, maque 
reau ; pezewenkiik, maquerellage 7. 196. Mik. II, 40. 

989. Pilâf, orez fiert cu unt; — pilafeiu, pilafgiu, bucătar, mincător de 
pilaf (Al. P. p. 246: şi la pilafgii turceşti); — î. pilaav, riz cuit 7. 206€. 
Mikl. II, 41. 

990. Pingcă, jumătate de talpă; — pingeluesc, a pune pingele, a însura 
cizmele (Gorj. D. 73); fig. a înșela pe cineva ; — p. pente, serre, grilte, le de- 
vant de la semelle d'une botte 7. 211b. Mikl. I], 39. E 

991. Pită, turtă, păine; — pita porcului, pita vacei, nume de plante; — 
pitău,. chitău, turtă ordinară, porţia zilnică de pâine la călugări (Bela. III, 
386 : mineau chitan Enicerii, nu ziceaă măcar cuvint) ; — pitască, dim. lran- 
zelă (Fil. 124); — pitâr, brutar; odinioară vălaful brutarilor. Domnitorului, 
apoi simplu rang de boierie; — pitârcă, pitdancă, pita-vacii, ninătarcă, bu- 
rele de câmp (țăranii coe aceşti bureți ca nişte turte) ; — pedeă, turiă de 
păine (Cr. III, 439 : păine frumoasă şi albă de cea nemțească și pedele foarte 
alb .); — . bede, pite, gâteau; pide, pite, sorte de pain plat ou gâleau 7. 182, 
2332; bulg. serb, pita; alb. pită; gr. zica, turtă MikI. II, 41. Cih. 686, 687. 

992. *Piuseiil, ciucure, cănaf (Cog. Arh. ÎI, 15: ear în cap cu căpestre de 
mătase, cu piusculuri de sirmă ce le trăgea); —. păskăl, touite, houppe, 
lrange; toufie en soie bleue au haut du bonnet rouge lianchi IL 364. 
„993. Podrim, podrom, pivniță (Trans.); — t. podrun, 7 odrom, cave î vin, 

lieu souterrain Bianchi 1, 397, din gr. dz6âponos, lit. supt drum, refugiu Cih. 606. 
994. Poivâu, pripon, areanul cu care se leagă caii ge un par la păşune 

(Isser, Diet. 157); — poivânesc, a priponi, a lega calul c'o funie la pășune 
(ib.); — p. pdbend; pâjbend, pajeani, entraves, ien (p. pi, pied ; bend, lien) 
7. 1575. 173% bulg, serb. pajvan; tunie pentru cat la păşune Mikl. II, 35. 

995. Portocălă, năramză ; —- portocaliu, de culoarea portocalei ; —t. por- 
tukâl, le Portugal; orange din it. portogallo Z..215b. Miki, II, 42. Iallenii a
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numit ast-fel arborele după Portugezi, cari aă respindit cultura lui în Europa și în America Hehn, 393. V. ntramză, . | 

996. P6Ş, un fel de turban de mătase (Bur.. 177 : peste posul cel din cap—" tu ţi i pune un calpac); —p. pis, ce qui couvre, couverlure; espăce de tur- ban. 4. 220»; bulg. Po5, basma ; serb. posa, turban negru brodat cu fir; cur- die : pus, pusi, turban de soie noire Mikl. 1, 43. . 
997. Potairi, un fel de nădragi (Fil. 143 : poturii sei de postav vişiniu cu turiecii de fir; ib. 344 : catane spătăreşti, îmbrăcate cu mintene, poturi şi ghebe scurle, împodobite cu găitane tricolore; .R. 1, 2. 398: o pereche de poturi şcodrali)—t. potur, pantalons larges du haut et 6iroils du bas . 221b 998. Piisulă, busolă (Gorj. D. 72); —t. pusula, pusla, boussole din it, bussola Z. 221a. Mikl. 11, 42, De | E „999. Prişt, om dedat desfrinării, om stricat (Ce. II, 278 : şi impăratul cel mazi! îi ai lost puștu lui şi el făcea ce "i era voea.; Pol. 368); — pușchiii, pu- șliii, pușlamd, desfrinat; ştrengar (Isp. B. 289: mult trebue să fii căutat, pănă să găsească un puschiii ca tine); — cf. poşidic, poșindic, poșodic, posondic, poșindoc, ştrengar, becisnie; adunătură de copii; - p. pust, (scorlum sodo- miticum) homme qui se livre î la prostitution, cin&de, giton 7. 220€,. Bian- chi 1, 405, MikI. II, 43. | 

n. 

1000. Rachiu, vin ars; — rachicr, care fabrică saă vinde rachiu (Ur. Il, &l : abăgerii, bâibărăcarii, rachisrii, băcaliă şi alte esnaturi, să nu fie volnice a vinde prin dughenile lor marfă subţire, care vind neguţătorii dughenşii) ;— rachierie, fabrică sai prăvălie de rachiu ; — ar, 'arak, 'araky vulg. rd, sueur, suc exprim6, liqueur spiritueuse, eau-de-vie, arack (aralka, .suer) 7. 6272. Mikl. [], 43. 
1001. Raft, vânt. tacâmul calului, șeaoa, fiul; (în Trunsilv.) ciucure (Dos. (Gihen. 402 : dară celuealalt ce îi a lolosit bogăţiea, în urşinice şi în olofire de s'imbrăca : unde"i sînt vornicii, unde'i sint fustaşii, unde's caii cu rafluri?; Al. P. p. 63 : ori [riul cu fluturi, ori scumpele rafturi; Cant. D. M. 171: că- măraşul de rafturi are asupra şălile şi fvâile saă rafturi); — râftă, (Trans.) portie (la plată), curama ; — rahtivân, cel ce ingrijea de harzelile şi de cele irehuincioase cailor domneşti (Fil. 346 : după aceştia veneaii Comișii, Pahti- 

vanii şi Pestelniceii călâri; Sulzer II, 161; Fot. III, 310); —p. raxt, apprâis, efle!s, meubles; harnnis, bride; portion, quote-part 7. 481. Mikl. II, 43 1002. Râti, policioară, poliţă (pentru mărfuri) ; —-ar. t: raf, corniche, ta- bleite en saillie altache au mur pour y melire q. ch. Z. 4562; alb. raft Mik. 1], 48. Aa E | 
1003. Ruhit, velit, îndelete, liniște (Cr, II, 445 : ai poltit pe boieri să meargă într'altă odaie să şază cu toL rahatul lor); astăzi cuvintul are un sens. identic cu rakdtlicum, rahătlocum, plăcintă din zahăr, făină și must de poate; — ar, râhat, repos, tranquillite, aise, cominodi!6; pl. plaisirs, delices; râhat ul-hallum vulg. rahat lakom, les d6lices du gosier, ou bouchâe dăli- cieuse, nom d'une pâte sucree tres-recherehee en Turquie 7. 4552. Bianchi I, 909. Miki. II, 43. | Lc 
1004. “Rai, supus turcesc, ţinut, provincie (Beld. II],:359 : rataoa să se păzească, de prădări a se feri; Cr. III, 218: partea din sus s'aă tras toți în vaiaoa Hotinului); — ar. ra'âja vulg. raja (pl. din ra'yjet), troupeaux ; su- jets non musulmans, soumis ăla capitation (dans ce sens aussi usit& comme | singulier) Z 465. Bianchi 1, 937. Mikl. II, 43.
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1005. “Ra mazân, postul Mahomedanilor (Cr. III, 443); — ramazamlic, dar 

„ce se făcea ofițerilor turci en ocasiunea acestei sărbători (Sulzer III, 356; 
R. 1, 1. 53); —ar. ramazân, neuviâme mois de lann6e mahomâtane, le mois 
de jeune Z. 4692. Mikl, 11, 43. 

1006. Răstic, ristie, (nuca sai gogoaşa), nux gala ; —t, rastyk, antimoine; 
fard noir avec lequel les femmes se peigneni les sourcils 7. 4562: MIK. II, 4%, 

1007. Ravăc, mustul scurs din siruguri (Ur. IV, 133: 15 par. ora miere 
văvac): — t, ramak, miel coulâ 7. 4576, Mikl. 1, 44, 

1003. Ruzachie, strugur alb cu boube mari Și cu cuaji groasă ; — p. rez, 
cep de. vigne; rezâhi, ar. razahy, sorle de raisin Z. 455b. 4625, Miki. II, 44. 

1009. Refenei, analogie, proporție de plată; — 1. drifane, hevfene vulg. 
refene, €cot, contribution Z. 9402, | 

1010. Regei, rigeă, răgeă, regealic, mijlocire, intervenire. profeelie pro- 
punere (Al. T. 387 : fina d-tale vrea să'ţi facă o regea ; torj. Hal. |, 73: îi 
făcu semn, ca să facă pentru dinsul regealic ; Fil. 136 : şi prin vegealicul lui 
beizadea și a domniţei dobindi de aci inainte mult mat mare fluentă la Cu- 
ragea): — ar. rega, riga, espoir, priere, demande ; requele Z. 459. Mikl. II, 45. 

1011. *Regeâl, ragidi, pl. regialuri. stetnie; miniștrii şi funcţionarii înalți ai 
Porții (Beld. III, 419 : La alti mai mici din regealuri să mai scrie indemn 
Fil. 129 : Padișahul și regralurile ai luat știre, că jefuești ţara și că surghiu- 
nești pe cei mai de frunte boieri; ib. 253 : pețitorii de domnie aţilaseră asu- 
prăi ura regealurilor ; Negr. 274; SI. N. r. 348: paşi, aiani, spahii şi alte re- 
gealuri mari), — cf. regept, demnitar (Hron. II, 233 : acel haian regept al 
celăţii Ostrovului) ; — ar. regăl, homme; pl. risâl, les hommes, les vaillanis, 
les grands ministres et hauts dignilaires de Pempire Z. 4602. Bianchi 1, 921, Miki. 11, 45. ' 

1012. *Reiz, raiz, căpitan, mai cu seamă de corabie (Bur, 48: Paizul din 
ea sărea — par corăbiei bătea); — reiz-efendi, odinioară ministrul de ex- 
terne (Hron. ÎI, 170, 182; Cani. D. M. 60 (120): heiz- lufendi saă logofătul 
cel mare al împăratului; Mag. Isi. II, 128); — ar. reis, chel, capiluine, capi- 
laine de vaisseau ; reis efendi, chef de secrâtaires 7. 474c, | 

1013. Rânshiii, renchiă, festă (Cal. b. 1883, p. 54 : pasă-mi-le proclelul 
de împărat îi jucase renghii, Isp. B. 356: pasă-mi-le gazda se vorbise cu 
vătalul lingurilor, ca săi joace reughiul ăsta); — p. reng, couleur, splendeur, 
apparence, semblant ; fraude, ruse Z. 469. MikI, II, 44... . 

1014. Revanin, revân, un tel de prăjitură (Pol.); — 1. rewany; espăce de 
pâle d'amande 7. 470. IN 

1015. Revânt, Rheum raponticun; — p. râwend, rhubarbe 7. 457c. 
MikI. UI, 44. e Ne 

1016. *Rezm, resm, ceremonie de instalare, ceremonial, solemnitale 
(Bela. III, 416 : căci trei fiind dimpreună mai mult vesm alcătuese; Cr. III, 
445 : rezmul Domnici. după obiceiii, are să se facă la Silistra) ; astăzi (mold.) 
planul unei clădiri; -— vasumar, dare, taxă, venil. (Ur. 1, 233; Ci, 311;R.1, 

"1. 52); — ar. resm, pl rusu, action de dessiner; dessin, plan regle. loi, 
coutume, usage, cerâmoniel : droit ă paşer; pl. rusimat, droils (won pae. 
7. 4632. Mikl. ÎL, 44. 

1017. *Richiâb, lit. scara calului; fig. guvernul turcesc, persoana împă- 
ratului. locţiitorii marelui vizir (C2, 351 : cel ce ai fost dragoman pnternicului 
mei richiap; Cog. Arh. II, 20, 22); — richiabiră, dare anuală ce “Țările ro- 
mine truniteau Sultanului (Ur. 1]],.193 : si să se mai deie de la Tara romi- 
nească 90000 lei în nah! și în lucruri supt numire de idighe şi 40000 lei cu 
numire de richiabiea ; iar de la Moldova pentru hidia în bani și în lucru să
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se deie 90000 lei şi. pentru richiabica 25000; ib. 139; C!, 311: să se dea lucruri la poclonul bairiamului și 4000 tl. rechiabie; Fot. II, 223, 229, 215: în 1803 sultanul Selim hotărâ ca-Țara rominească să dea pe an 180 pungi edigie și 80 pungi richiubiea; Ur. VI, 131: recheapighen ; Cr. II, 466 : ro- chearighen (1); Ar. D211: reneabeghen (!); Ur, III, 143 : birul rachiabighe- lilor ; ib. 132 : richiambigele și bairamlicuri; ib. IV, 350 : plata haraciului, idicliilor şi ratacbielilor (i), Ci, 308); — ar. rihkâl, trier; 6trier impârial, le 
trOne imp&rial; la personne de Pempereur; les substituts qui ramplissaient, ă 
Consiantinople, les principales charges de Pstat, lorsque le grand vizir âtait ă larmse; rilâbij, officier de la cour qui tient Pâtrier de Pempereur Z. 468a. Bianchi 1, 943. V. giziea, hediea. 

1018. Rit, ref, cotul de măsurat; — cf, gref, a doua parte a unui rup ;— i. rif, înif, aune de Vienne Z. 323. 474c. MIRI, II, 45. 
1019. Rîndeâ, unealtă de făţuit lemnul ; — vîndelesc, a da la rindea ; — p. rende, rabot; rendelemek, raboler, ratisser, polir, 6galer 7.469, Mikl. II, 44. 1020. Rizilie, rușine, dispreţ (Cal. b. 1875 p. 50: Fala eși din casă ruşi- oală, ca să se apuce de trebile sale femeiești și să sufere rizilicul celorlalte surori); — ar vezi, vil, bas, mauvais, honteux ; rezillih;, vilete, 6tat de m6- pris 7 4625, Mikl. 1, 45. 
1021. *Râca, un fel de pajură sait pasere fabuloasă din 1001 de nopţi (Gorj. Hal. passim); — ar, p. ok, pasere fabuloasă de o mărime şi tărie extraordi- nară în basmele arabe. 
1022. Rocmâni, (în Trans. şi Buc.) oameni buni, cari trăiesc la răsărit în- tre necredincioşi şi de mila cărora aruncă, în timpul Paștilor, găoace de oi în riuri ()/angiuea, Călindariu pe 1883 : Paștile Rocmanilor și Paştile Blaji- ilor); — rocmânesc, blajin, bun; — ar. rahmân, mis6ricordieux 7. 460e ; rus. dialecial rachmanyj, rochnanyj, vesel, milos Mikl. II, 53. Cf. la Huţeanii din (aliţia: rachmanya, pl. rachmane, carii aă primit cuvîntul de la Romi- nii din Bucovina; «rachmaiskyj 1welykdei> e numele serbătoarei, care se ține de Huţeani în onoarea «rocmanilor>, 25 zile după duminica Paştelor. V. 

Miklosich, Uber die Wanderungen der Rumunen in den dalmatinischen Alpen und der Karpaten, p. 18, 21. 
1023. Rubăr, confruntare, comparație; — p. ră, face; ru-ba-râ, face â face, compare Pu. avec Tautre 7. 469, 
1024. Rubieă, monedă de aur, în timpul din urmă în valoare de G lei vechi (P. p. 135: Zece pungi de irmilici — opt de rubiele mici — şi vr'o lirei de venetici; Fil. 120: numără cele 50 pungi de bani în mahmudele, dodecari, funduci şi rubiele) ; — ar. rul'îje, petite monnaie d'or au valeur de 11/, franes Z. 459%; bulg. rubija Mikl. 45. o 
1025. *Rucă, suplică (Cr. II, 193: I-au îndemnat să dea ruca adică răvaş de jalobă la singur impăratul); — ar. rul'a, norceau de papier; bilei, 6crit adresse au prince par quelqu'un qui n'est pas vizir Z. 467. . „a 1026. *RufGt,. breaslă (Cr. III, 299; la Șanta îl întimpină pre Domn și alaiul cel gătit din partea hatmanului, a agăi şi a altor rufetură ; Ur. II, 165: însă tot pufelul acesta al ocnil coprinde 225 liudi, adică : saugâi, lăturași, curteni, tarabanţași) ; — rufetăs, membrul unei bresle; — ar. hirfet, m6- tier, corps d'artisans Z. 386; serb. rufet, ngr, foveia Mikl. 1, 69. 1027. Rup, a opta parte dintr'un cot; — ar. râb', quatriâme parlie de tonte chose; huiti&me partie de Paune ; monnaie tarque de 10 paras 7. 4592, 1028. Ruştât, plocon, dar, milă (Al. T. 1859: rusfevt; Ar. II, 215: Tug= met ; Fil. 126: isprâvniciile se daă cu rusfet : ib. 240; dă'mi lei zece mil ce am cheltuit în rugfeturi; Alecu Văcărescu (Trandafirul) : fă-mă s'ajung la
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devlet — și ia'mi şi vieața rusfet ; Xen. 239 : mar o rugăminte, mai o vorbă, mai un rus/fet ici, o unsoare dincoace și așa se câştigă procesurile); — Pusfe- tar, milarnie; — rusfetărie, lapta de a milui (Al. 'T. 402: mitrapazlărie şi rusfetiirie) ; — ar, risteel, riiaeet, present donnâ pour corrompre, gralilicution 7. 464%. Mik. 1], 46. | 1029. Rutei, treaplă ; termin de joc de cărţi (AL. T. 403 : lol meșteșugul i să găsești ruteaoa norocului) ; — ar. ritbe, pl. vuteb, degr6, grade ; rang, dignite 7. 459, - . 

N. 

1030. Sahâr, sabin, aloe; — ar. sahbyr, sabr, alos (plante) 7, 6558. Mikl. II, 40. | 
1031. Sâbură, pietriș de încărcat corăbiile 3— 1 sabura vulg. safra, gra- vier, pierres, elc, qui servent de lest aux navires din il, zavorta, lat. saburra 7. bbre. Mik. II, 46. Diez 1, 449. 
1032. Sacă, butie de cărat apă; — sacagiu, care vinde apa cu sacava ; — sacabis, vătalul sacagiilor (Cr. III, 393; For. HI. 308); -— sacăl, vas pen- tru stingerei focului (Glos. 513); — ar. sc/ilea vulg. sala, porteur Mean ; sa- habasi, le chef des porteurs d'eau 7. 51îe. Ham, XVII, 237. MIKI. II, 47. 
1033. *Săcăliiş, un fel de tun mie (Cr. |, 328, 348, 341: căci va da den pușci şi den sacalușe ; ib. II, 29, 398; ib. IUL, 64, 164; Mag, Ist. IV, 321); — I. Cakalos, petit canon, pierrier, petite piece d'artillerie en fer, fauconne:u 7. 359. Bianchi 1, 627 ; ung. szakallăs, un fel de tun Hasd. Cuv. 1, 440. 1034. Sacât, sacdt, olog, neputincios, mai cu seamă de vile; prost de ca- litate (Alexandrescu, Poesii diverse, p. 375: boul fiind sacat — în un picior rănit; Pash. II, 94; Ur. 1V, 131: 1 leu 7 parale ocă migdale sacdt cu coajă) ; — sacatlie, ologire (C:, 377 : scăpătăciune saă sacatlic) ; — ar. sâlyt, qui tombe, dâchu ; vil, bas, de qualit6 inferieure ; vulg. saha/, mutil€, estropie Z. 491c. 571b, - 1035. Sacâz, mastic; insula Hio (Fil. 160: a fost odată un împărat de la Hindiile răsăritului saă de prin (ara sacăzulu); — sacăzul de vioară, la co- lophone (Ciorj. D. 79); —t. sahyz, mastic, resine ; lile de Chio 7. 491b. Mikl. II, 48, 
1036. *Sacăc6l, aripa dreaplă a călărimei, în oposiţiune eu solul, aripa stingă (Cr. Il, 153: călărimea ce se cheamă sacicol Şi solcul) ; — |. sag lol, bras droit ; aile droite Wune armee ; sol lol, Paile gauche dune arme (say, droil; sol, gauche ; ol, bras) 7. 560. 5792, V. solae. 
1037. Saesană, cal de sarcini ; fig. sarcină, povară; gol, despueal (Ar. 11,45: cu două sacsanale; Ip. B. 212: acuma se cotorosise de sacsanaoa din spi- nare; Cal. b. 1881, p. 80: se lăsară toți sacsana, cum i-a născut mă-sa ; Cal. b. 1874 (cântecu Jianului) p. 64 : Măriuca de cinci oca — mi ţi-o poartă sac- sana) ; în sens de gol, deapueat, cuvintul sacsana pare a se fi confundat cu „ şusanea, asttel că gol suzana ar corespunde locuţiunei obicinuite gol pușcă (ef. Pan. P. V. 20: umblă gol ca un pistol); proverb: pirpiri cosac sacsana bi- ceag, (Ispirescu) lit. usurel ca un cosae (peşte), greă ca un briceag, inţelegena 

pe un om de to! scăpălal, sărăcuţ, om de rind — corespunzând proverbului analog : terchea-berehea trei lei perechea. ceva de rând, lucru prost, araba- bură (Pan. P. V. 45 : incârduit cn tarchea berchea trei lei perechea; Isp. B. 273 : căcă nu voii să'mi zică lumea, că sunt dascăl d'ăta terchea berchea 
trei lei perechea ; R.II, 1.67: iată între ei Căpleștii și Buzeştii și ceilanţi din 
neamuri slăvite pămintene și după slujbe, strigă cu mari dovezi și au dreptate,
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lav unii din noi d'alde terchea berchea trei lei perechea, adunătură de la 
patru părți ale lumei . .. . ori nu ar fi mai bine să tăcem 2) din ung. tai ha- 
bârka, bariol6, p6le-mâle Cih, II, 531;— sacsanăr, sarsanâr, (inold.) hamal; 
— însdesânez, încare c'o sarcină ; — însăcsănăt, încărcăt (Isp. B. 378: el 
se întoarse cu mai mulți oameni fasăcsănați cu bucățelele foişorului stă; 
id. B. Sn. 12; Cal. b. 1881, p. 71: ia plosca după gât şi pleacă însăcsănată 
cu lucrurile spre câmp); — ar. p seiszâne vulg. seksane, selsene, cheval de 
charge ; bagage ou elfets d'un grand personnage Z. 494c, 5135; bulg. sejk- 
sana; serb. seisana, seksana Mikl. II, 52. 
_1088. Saesie, ghiveciă de flori; —t. sahsy, vase de terre Z. 491c. 
MIRI, IL, 48. i Aa 

>: 1089, *Suesongi-bâşa, al doilea locotenent general al regimentului de Ya- 
niceri (Cog. Arh. II, 16); —t. samsun, chien de Samsoun (ville de Anatolie), 
chien de chasse, dogue ; samsunţi, garde dognes ; pl. samsungiler, un des 
regiments des janissaires qui prenaient soin des dogues du Grand Seigneur ; 
samsungi basi, chef de ce râgiment, Pun des premiers officiers du corps des 
janissaires Bianchi II, 87. Z 563. , 

1040. *Saicât, sadicâ?,: credinţă, sinceritate (Bela. III, 355, 859, 388, 
424 : după sadacatul țării mila sa a revârsa; Ur. III, 220; CI, 825); — ar. 
sadălat, sincerită, vârit6, fid6lite 7. 566. 
„1041. Sadeă, simplu, fără podoabă (Fil. 215: catifea de aur şi sadea de 
Veneția); — sadetică, id. (Fil. 25 : Nude şi linaș sadetica i în cusături și în 
basmale);—p. sâde, plat, uni; sans poil, ras6; simple, pur, non melangă, sans 
ornement ; sincere; niais Z. 4892. Mikl. II, 47. " 

1042. *Sadrazăn, marele vizir (Cr. II, 65; ib. III, 443, 445);—ar. sadr, poi- 
trine; place d'honneur; le Vizir; sudr-i-a'zam vulg. sadrâzâm, le grand vi- 
zir (za, tr&s grand) Z. Gây. 566e. a 

1043. Suftei, sefted, dar de anul noi; întâia vinzare; început bun, noroc; 
— ar. sifta, srfte, (lahrit din ar. istiftă, commencement, Ouverture) pre- 
miere vente de la journee, premicre recette d'un marchand; 6lrenne Z. 510, 
Bianchi |, 1036. MikL. II, 52. : 

1044. Safierei, săfrdară, seftered, Fumaria officinalis;—p. ăâhtere, fu- 
melerre (p. Sh, roi; ter, humide, humidi!€) Bianchi II, 11. 

1045. Sufiiin, piele argăsită de capră, de țap (Fil. 29 ; feciorul îi trase 
cizmele cele galbene de saftian; Col. 1882, p. 231 (dâscântec din Buco- 

„vina) : să mă 'mbraci —- eu cămeșă de drăgostele — cn ciobote de' saftiele) ; 
— săflienar, tăbăcar (Gorj. D. 88); — p. sajliân, maroquin (p. sayt, dur, 
solide) Z. 500“. Mikl. II, 47. - 

1046. Săgeiie, segedc, ciucure; — săgeacăr, ceaprazar;—t. sagal,, satah, 
elfil, frange, bord d'un habit, draperie Z: 558, Miki. II, 46. 

1047. *Sahnidăe, un fel de săgeată lătărească (Ce. II, 148; ib. III, 45: arcarit 
sfirşise arcele, săgețile şi săhăidacele ; Mag. Ist. IV, 52: 'Tătarii singuri nu- 
mal cu sahaidacile); — 1. or. sagdul, sajdak, sadal;, carquois 7. '490e. 
489; rus. sagajdakii, sajdakii, tolbă; ruten. sahajdaki , are, armă 
Mik. II 47. | “ 

1048. Sahin, vas de aramă pentru plăcintării ; — sahniş, sacnăș, sacna- 
siu, anlicamera în interiorul sălii (Cr. III, 241: Pai spînzarat sub sagnișul 
casei lui; St. M. r. 804 : și la săhniș uşa s'aă deschis; Fil. 67, 234 : îl. du- 
seră liriş-grăpiş în sacnasiu); — ar. sahm vulg. sahan , coupe, soucoupe, 
plat, Lintârieur d'une chose; Pinterieure cour de la maison ; fond, terrain Z. 
5662. Mikl. IL, 47. 

1049 *Sahăn, grăsime ; — ar. sam, graisse Z. 539, Cih. 609,
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1050. Saiâ, grajd; staul, stână (Cost: II, 458; Glos. 515); — saegiu, seiz 

(Bur. 120 : saegi Tudor; Ci, 312: prin maritetul saiiilor ; Mag. Ist. IV, 
151); — saegii, obiceiii în noaptea spre st. Dimitrie (Bur. 26 : mai mulţi Mă- 
căi întrunindu-se pornesc pe la case jucând și cântând... având cu el şiun 
flăcăi îmbrăcat în haine femeieşii de cadină); — p, sâje, ombre Z. 494. 

1051, Sati, sued, săged, un fel de stofă de lănă și de mătase, haină feme- iască dinir'insa (Al. P. p. 105 : cu saia îmbâirată ; Conv. XI, 277 : o suea cu 
argint; R. II, 1. 335 : o roche săgea cu beteală albă); — cf. saitd, un fel de 
postav (Hron. II, 224, 166: saita şapte iei cotu); — t. saja, saie, serge din it. 
saia, pănură de lănă ; sp. saya, Îr. saie din lat. saga (sagum) Z. 582c. Diez 1, 363 ; bulg saja, vestmint lung; serb. saja, un tel de postav fin roş Mikl. 
II. 47; Cih. 1, 694. Cf. sdrji (Hasa. Arh. I, 63: îref părechi de sarj! de 
aur; R. ], 2. 339 : o păreche de sarji de aur către c'un picior de zau, fir şi mai 
sus cu rubini; ib.: o păreche de sarji cu diamanturi cu picioarele de zma- 
ragduri) : ef. it. sargia, sp. sarga, fr. serge, sarge, germ. Sarsche, rus. sarza, 
stofă de lână întrețesulă cu in şi cu mătase — toale din lat. serica, stotă de 
mălase ; ilai. sarica, haină d'asupra celorlalte (te unde și rom. sdrică) Diez 
I, 365. 

1052. *Saft, trimis, curier (Ur, II, 123); — ar. sâ“i, courrier ă pied Z. 490c. 
Mikl. 11, 47. | 

1053. *Saivân, satvânt, lit. umbrar; uranisc, cort deşchis (Cr. II, 199: 
ai descălecat Impărăţiea în câmp supt saluan: ib. II, 157: saivat; ib. 299, 
305 : descălecând Domnul şi spahilur-agasi la sarvant, acolea s'aă celit și 
hatișeriful împărătesc şi mehtupul vizirului) ; astăzi vorba însemnează (în Mol- 
dova): coșar, staul;—p. sâiban vulg. sâjmvân, parasol que Lon tient au dessus 
de la tâte d'un prince ou d'un grand personnage, ombrelle, tente ouverte (p. 
saje, ombre) 7. 49%, Bianchi I, 1000. Mikl. II, 47. 

1054. Salah6r, saladr, lit. căpetenia grajinlui, comis; săteni, sentiți de 
dajiii, însărcinaţi cu repararea vrunel întăriri (Cr. II, 211 : orinduind și un 
salahor impărălese. ea să'l ducă la scaun ; Fil. 346 : sacagii domnești şi sa- 
lahori cu beţile în mâini ; Mag. Ist. Il, 351 : să dea o mie de cară şi 700 de 
salahori... să curăţească, pre marginea Nistrului, păduri, eringuri) ;. astăzi 
vorba se Ya mai mult în înțeles de «muncitor cu ziua» (Glos. 515 : salahor= 
clăcaș); — p. ser-âyor vulg. salaor, palefrenier, 6cuver ; habilants de villa- 
ges exempts de contribulions ordinaires, mais chargâs ă la r&paration et de Pentretien de quelque place forte (p. ser, 1âte, chef; âydr, €curie) Z. 502. 579b, 

1055. Sălăș, locuinţă ; familie (de ţigan robl) ; — sălășitdare, Ononis arv. spinnsa; — sălășluesc, a şedea în sălaş la cineva; a primi în sălaş pe ci- neva; — î. salas, salas, tente, chaumicre 7 572: ; ung. szăllăs, szâllani 
MikI. 1], 48. - | a 

1056. "Salavât, rugăciune (Mag. Ist. V, 119: sumețind mănicile făcură toți - salavat mare şi strigară de trei ori : halila, halila, halila !); — ar. salt, pl. salawât, pritre, acte de devotion, pri&re canonique; misâricorde que lon de- mande de Dieu Z. 5735, . . 
„1057. Salcâm, Robinia pseudo-acacia ; — salcâm, galben, Cytisus labur- 
num; —t. salkym, grappe (floarea salcâmului având forma unei ciorchine) Z. 492b. Roesl, 43. a - 

1058. Sal€p, un fel de plantă; o băntură turcească dintr'insa, şi fig. (Hr. II, 217 : s'a adăpat cu salepul, morţii); — salepgiu, care vinde salep (Fil. 
29 : bragagii şi salepgii arnăuţi) ; — 1. saleb, salep ; boisson prâpar6e du sa- 
lep'; salepâi, salepli, qui prepare ou vend du salep Z. 4922, 5622, 

1059. “Sâlt, singur; cel puţin, numai (Cr. II, 53: de acolo ai mers salț 

+
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numai cu curtea sa Antioh Vodă la Tighina; Mag. It, 1, 150: vino salt, că 
de vei veni cu greutate, va prinde veste) ; — t. salt, adj. qui n'a point de ba- 
gage, seul; adv. pas plus que, rien que, seulement Z. 572, Mikl. II, 49. 
> 1060. Saltanăt, mîndrețe, pompă, alaiu (Beld. III, 349 : căci fiind ciocoiu 
de curte, făcea haz de saltanat; Cal. b. 1875, p. 22 : porni impreună cu tot 
saltanatul de slugi; ib. p. 7 : saltanet; Fil. 270 : saltanat domnesc; Cal. b. 
1883, p. 52: în sfărșit plecară însoțiți de o mulţime de slugi, ostaşi şi că- 
ruțe încărcate cu haine și merinde, curat saltanat împărătesc; ib. 61 : după 
aceia plecă într'ale sale cu saltanat mare) , —-ar, saltanet, puissance, domi- 
nation, grandeur, magnificence, pompe, pouvoir imp6rial, empire, souverainetă, 
gouvernement Z. 5162. Mikl. II, 49. 

1061. Saltea, aşternut; — t. Şite, petit coussin pour s'y asseoir Z. 749% ; 
ngr. ehz£ Mikl. II, 63. Cuvintul rominese poate proveni deadreptul din tur- 
ceşte, unde există şi forma selfe ap. Pash. I, 28 : saltea — perina — selt6 
diăek. 

1062. Samaniu, de culoarea (patului) galbenă deșchisă ; -— t. samâni, cou- 
leur de paille (samân, paille) Z. 573c. Mikl. II, 49. 

1063. *Samasirgiu, slujbaşul Curţii care puria grija rufelor domneşti (Fot. 
III, 290); -— t. ăamasyr, linge; tamasyrgy, blanchisseur Z. 344c. 
„1064. *Samdungi-hişa, slujbaşul care îngrijia de luminările Curţii dom- 

nești (Fot. III, 290); — ar. Sem, cire; bougie, chandelle ; Senedân vulg. Sa- 
madan , 3amdan, chandelier, candelabre; Senveger, qui fait ou venă de la 
chandelle Z, 550€. 

1065. Samsâr, mijlocitor la vinzări și cumpărări (Al. T. 48 : simzar); — 
samsaresc, a mijloci (la daraveri comerciale); —-samsarlic, slarea, plata de 
samsar ; — ar. simsâr (formă arabizată din it. censale), courtier, censal; sin- 
sarlyl;, 6tat et office de courtier, courtage Z. 5182. Mik. II, 56. Diez 1, 379. 

1066. Samur, Mustela zibelina, blana sa (Fil. 140 : hangerul cel semînat 
cu brilanturi şi gugiumanul de samur cu fundul alb ; Bol. Poesii, p. 414: de 
văz juna bălăioară — cu ochi limpezi de azur. — că se mlădie uşoară — în 
boaoa de samur); — p. semmâr, t. samur, zibeline 7. 5192. Mikl. II, 49. 

1067. Sanchiu, tăcut, posomorât, — ef. ar. sâhit, taciturne, silencieux 
Z. 491c. . 

1068. Sindâl, un fel de luntre (Bur. 134: Primblă-mi-se primblă — în 
sandal de alamă — pe boaz de mare); — sandăl. un fel de lemn (Cog. Arh. 
11,252 [tar. vam.]: sandalul, oca un pol lei vechii); — ar. sandal, bois de 

„ sandal; bateau long, nacelle, chaloupe ; sandale Z. 5742. Mikl. II, 50, 58. 
Diez |. 365. 
„1069. *Sandil, un fel de tafiă (Rev..rom. II, 379: un zăbun de sandal de 
Veneţia); — ar. sundal, taffetas; 6tofe de demie soie (identice cu cuvîntul pre- 
cedeut) Z. 574b. Mikl. II, 50. Diez [. 450. | 

1070 *Sangeăc, steag, în special steagul trimis de Poartă noului Domn 
(Cr. II, 128; ib. III, 304: aă adus lui Grigorie Voda sangeac. caftan, cucă, 
tuiuri; Fil. 346 : în urmă de tot venea tagma Divanului purtând topuzul, sau- 
geacul şi semnul Domniei. înconjurat de copii din casă purtând prapurile ță- 
ri); — sangeactăr, sangeac-agasi, sangeagâş, sangeangiu, stegar (Cr. 1, 453 : 
După povodnici. venea sangeagaşii; ib. 455 : Beglerbeia cu cinci sangeangii 
ai rămas la Azac; Cant. D, M. 58 (115); ib. 123: Sangeac-agasi său acel 
ce joartă de grijă pentru steaguri ; Cr. I, 161 : şi mulți paşi şi săngeați (!) au 
perit); — t. sangal:, drapeau, tendart ; disirict d'une province ; sangal:-dâr, 
porte 6tendard Z. 520. Mikl. 11, 50. 

.
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1071. Sâpă, şauca, şoldul (calului); — t. sad, sap, manche Z. 564, 

Mik. 11, 50. | 
1072. *Saparină, (în tarifa vamală din 1761) salce (Cog. Arh. II, 253);— 

t. saparina, salsepareille din it. salsapariglia Z. 5655, Diez 1, 364. N 
1073. Săpiin, — săpungiu, vinzător de <ăpun ; — t.sabin, savon; sabunsu, 

fabricant ou marchand de savon din it. sapone Z. 557c; bulg. serb. alb. sa- 
pun Miki. II. 46. Ea 

1074. *Saracibăş, vătaful rindașilor (Cr, III, 331 : Şi încălecând Domnul sama de acolo cu doi ciohodari şi cu saracibaş numai; Fot. III: 307); — ar. serrâg Cum vulg. sara, sellier, palefrenier Z. 5025. Bianchi, II, 101; ar. seragbasi, le bas = chef des palefreniers Ham. XVII, 239. o 
1075 *Sarag6le, sărăccă, un el de călărime (Cr. II. 32, 234; Mag. Isi. 1], 

151 : avea Măria sa cu Cazaci pedestrime, cu saragele, cu seimeni și cu altă 
lefecii ca lu 2000 de oameni buni; At. Marienescu, Balade 11, 95: cu catane 
sarangele — cari poartă slujbe grele; Bale, 591, 599: sărdceiy şi seutelnicii 
şedeuă în Bucureşti fiind călărimea orașului ; Fot. III, 208); —t. sarige, corps 
de chasseurs irreguliers ; des fusiliers ramass6s ă la hâte, troupes ivreguliăres Ham. XVI, 237, 240; serage, regiment de cavalerie la Turci Cant. Ist, ot. 91, 
"1076. Sarâiii, serdiă, palatul sultanului, palat în genere (Al. P.p. 179: la saraiul Hanului — cumnatul sultanului); la Pash. [, 33: rom. saraiă 

grajd ; — sarailie, seralie (salaizie), lit. pastă de saraiiă; un fel de: prăjitură 
turcească cu fidea, unt şi zahăr (Cost. II, 468 ; Glos. 519; Negr. 286 : calmae, 
gogoașe, alivenci, iaurt, seral, baclavale, plăcinle, învârtite, se îngropaă în stomahul lui ca într'un abis fără fund) ; — p. seră, serâj, palais, grand hâtel;; 
seraj!y, appartenant au palais Z, 5025. Mikl, II, 53. NE . 

1077. *Sarghiu, un fel-'de broboadă sai țol de înfășurat (Cog. Arh. II, 202 [tar. vam.] : sarghiu bun de 14 un lei, ear prost părechea 5 ban)): — t, 
sargy sargu, enveloppe (sarmal, envelopper); sargy, toile d'embalage Z. 559, 
Bianchi II, 103. V. sarma. - E 

1078. Sarie, turban, broboadă (Hal. IV, 115: şi cu sasice în cap ca hogi; Cog. Arh. II, 253 [tar. vam.]: sarică şervelli, de una 100 bani); — t. saryl, turban Z..559c. Mikl. II, 50. E 
1079. Sarmă, un te: de găluşcă; — t, sarma, viande hachâe enveloppe6 

dans des feuilles de vigne (sarmal;, envelopper) Z. 560P. Mik, II, 51. V. 
sarghiu. a - 

1080. Sărpingei, antrax, buboiă (Laur. Glos. 520); — p. serpenăe, paume 
de la main; aposteme, abe&s, ulcere, anthrax (p. ser, tâte; pence, sevre, griffe) . Z. 503%, ! | 

1081. Satarâ, cunfiscare, execuţie; belea (Cr. II, 285 : scoase Antioh Vodă 
orinduiele multe şi satarale şi hărtii; Hr. II, 168 : au pus satara de bani pe 
mitropolitul şi pe episcopi şi pe boleri; Cal. b. 1881, p. 87: baba începu ia- răşă să tocăne pe vladul de bărbat, ca s'o scape de sataraoa prolelului de 
păeat; proverb : cade safara în spinare) ; — ar. (mu)sâdere, action d'exiger 
avec importunit6, de violenter ; confiseation 7. 8532. In privinta aferesărit cu- vîntului arab ef. slim =teslim (Cr. II, 230: ib. III, 173) ; mușchi =dimișchi, etc. 1082. Satîr, cuţit scurt şi gros (mai cu seamă de măcelar); — satirâş, 
satirgiu, un fel de ostaşi ce purtaă saliruri (Fil. 29 : tufeceii.. arnănţii şi sati- 
raşii își curățaa armele) ; — satirbdş „satirgi-bâşa. capul satiraşilor (Cr. III, 302; Fil. 106 : douăzecă şi cinei idiclii sub comânda marelui satirgi-buşu al cămărăşiei); — ar. sâtir vulg. salyr, couieau de boucher; satyrgy Z. 490, Mikl. Ii. 51. 

1083, Seh6le, port, liman; podeală, pod de lemnărie, grindiş; în seus de
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port mai avem şi forma scală (Cr. 1, 51, 451 : Astrahanul. cea mat bogată 
scală pre marea. Caspiă); — t. eskele, skelle, 6chelle, debareadere; port 6cha- 
faudage din it. scala Z. 49; lat. scala, de unde rom. scară, ngr. oxâda 
Mikl. ], 76. . 

1084. *Schâmni-agasi, schîmni-aga, demnitar turc însărcinat cu instalarea 
noului Domn (Cr. 111,.157, 197, 300: schemni-agasi, ce este rinduit de Impă- 
răţie pentru aşăzarea Domnului la scaun; Cant. D. M. 60 (120); Mag. Ist. II, 
134; ib.'1V, 42); — schimni-ceatș, id. (Cr. 1, 357); — ar. iskemle, ishemmi, 
escabeau, chaire Z. 49; ngr. 'orapuvi din lat. scamnum Mikl. II, 77. 
"1085. Schingiii, schingluire, chin, tortură ; — schingiuesc, a chinui, a tor- 
tura ; — schingiuitâr; — p. iskenge, torture, question ; îskengelemek, tortu- 

_rer 7. 49b. ! o 
1086. Seriim — t, Furrum, suie Z. 715; alb. Skrump, tot ce "i redus în ce- 

nuşă, în cărbuni Cih. 611. 
1087. *Segedeâ, materie din care se fac chilimuri (Rev. rom. II, 380 : un 

covor de segedea); — ar. seggâde, petit tapis, spâc, tapis de pricre Z. 499. 
Mikl. II, 51. . : 

1088. *Seimân, sigmen, siimen, simen, lit. păzitor de căini; ostaş cu leafă 
(Cant. D. M. 88 (177): simeni se înțelege ostaşi! aciea, carii slujesc cu bună 
leafă şi sînt peniru straja domnească din curte; Negr. 29: simenii hatmaniei; 
ib. 124; simenit cel iuți cu arce şi cu măcluci în felii ; C2, 375 : breslile slu- 
gitoreşti, adică : siimen?, .vînători, lefeeii, talpoşi, aprozi, copii din casă; 
Fi!. 236 : un seimean spătăresc; ib. 345 : seimeni călări înarmaţi şi îmbră- 

„cați cu haine roşii cu. moţuri galbene); — p. seg-bân vulg. sejmen, garde de 
chiens ; autrefois : soldat du 35" râgiment des janissaires ; soldat des râgi- 
ments organis6s ă la maniere europâenne; sorte de soldat irregulier (p. seg, 
chien ; bân. gardien) Z. 512. 

1089. *Seir, fenomen (Cant. Div. 151 : cereştile privele și seirur); — ar. 
sejr. exploralion, vue, examen curieux, spectacle Z. 530. Mikl. II, 52. 

1090. Seiz, saiz, călăreț, rîndaș, comis; — seîz-baș, vătaful seizilor (Cr. 
III, 324; Fot. III, 308); — ar. sâis, seis, palefrenier Z. 494€. Mikl.I1, 52. - 

1091. *Selamât, salameţ, silimet, scăpare, siguranță ; ruină, desăvărşită 
sărăcie (Beld. III, 409 : salametul lor, le zice, este a se închina; ib. 432 : cu 
copii și cu rudenii la selamet n'a ieşi ; Zil. 511: şi nici un selanut altul.nu gă- 
seşte; Fii. 86 : putem în scurt timp să'l scoatem la silimeț; Al. T. 1932 : el 
să mă scoală silent!) ; — ar. selâmet, san!6, securite, sâre!€ Z. 515. Mikl. II, 
52. V. seleam. În privința sensului cf. aliman. : . 

"1092. *Seleâf, siled,, cingătoare pentru arme (Al. P. p. 131 : la-seleafu 'se 
pleca — pistoalele 1 le apuca); — silihtăr, selictâr, care poartă arinele Sulta- 
nului, odinioară întâiul funcţionar din interiorul palatului (Cr. 1, 410, 304 : 
silihtar adecă spatar, ce poartă spata saă buzduganul după împăratul ; ib. II, 
277, 377; ib. II, 133: silitrarul; Beld. III, 404); — silahdar-agasi, întăiul 
mareșal al curții împărăteşti (Cant. D. M. 58 (116); — ar. silâh, arme; ar. p. 
silâhdăr vulg. silihdâr, qni porte les armes devant son seigneur ; silâhdâr aga, 
grand maitre de la maison du Sultan Z. 514. Mikl. II, 55. 

1093. *Seleâm, salutare (Cog. Arh. II, 83 : le ai dat s-leamad de bun veni- 
tul; ib, 134 : şi aă făcut saleamul după obiceiă despre partea impăratului);— 
selemahcedsă, salemaceisă, arvună (Ur. III, 185; C!, 309); — seleâm-agă, 
seledm-ceauș, om sai aprod de siguranţă (Cr. III, 331 : paşa a trâmis pe al 
sâă s-leam-aga întru înlimpinarea Domnului; Fil. 96, 224 : seleam-ceaușul 
Curţii domneşii); — salamalee, lit. pace cu voi! formula de salutare a Orien- 

- falilor (Mar. P. p. 1, 138: şi la dinşii când sosea — a strigat salamanie; Hron.
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II, 188 : şi ai făcut cu măna salamalichyul sai heretisma ; Mag. Ist. V, 140 : nimică alt n'aă mal căutat, măcar un srlamlechim de la musaip să auză; R. II, 1. 329 : deci după ce aii intrat — și sălamu alechi aă dal); — salamlie. salo- nul de primire; încăperile reservate bărbaţilor, în opos. cu harem (Cr. III, 227 : se isprăvise tot salamlicul și] aşternuse frumos, fară partea haremului au remas nefăcută ; ip. 225: salamaic) ; — ar. selâm, paix. săre!6, salut; sa- lutation; selâm "'aleik;, que la paix soit sur vous! (formule de salutation consa- cre parmi les musulmans et rservee ă eux seuls): selamlyl:. salutation; salle de reception (î. atăa, petite monnaie) Z. 5155. Bianchi I, 1045. Mikl. II, 52, 1094. *Seligei, srlized, căptuşală, blană (R. II, 1. 334: o scurteieă de ghi- zea cu selizia de cacom); — t. silegel;, torchon, essuie- mains Z. 515b, Mikl. II, 55. 

1095. Selimie, stofă prețioasă, din care se făceaă turbane (Conv. XIX, 294 : anleriile eraă de ghermesi!, de citarie, de culemcheriu, cutnie, selimie sali sevaiii) : — ar. selimi, sorte de turban 7. 517, : 
1096. *Serasir, stofă daurită (Rev. rom. II, 379 : o dulamă de serasir; Cog. Arh. II, 15 : crasir);—p. ser-d-ser, d'un bout ă Vauire, tout ă fait; (ca subst.) brocart d'or 7. 502, , 
1097. *Serasehi6r, saraschâr, căpetenia armatei, generalisimul oştirilor Porții (Cr. I, 453; ib. II, 4; ib. II, 422 ; Fil. 126 : făcu clocotului un compli- ment demn de un seraschier); — p. ser-i-asler vulg. serasher, gânsral en chef; ministre de la guerre (ser, chef; asker, mmilice) Z. 5052. Mik. II, 53. | 1098. Serdir, sărdăr, comandantul cavaleriei ; mai tirziu rang de boferie (Cant. 161 : Sardariul este mat mare poruncitoriu peste călărimea din ţinutul Lăpuşnii, a Orheiului şi a Sorocii) ; — cărc-serdăr, căpitan de patruzeci; co- mandantul călărimii uşoare, adevăratul şef al călărimii fiind delibaşa; colonel! (Fot. III, 151; Bela. III, 389 : beșlegi, cărc-sărdari pe afară, el singur ai rin- duit); — p. ser-dăr, commandant, general ; t. kyrk; quarante Z. 504b, 697c, Mikl. II, 53. . | 

" 1099. *Serdenghâştă, desperaţiy; corp de voluntari turci, cari mergeai tot- deauna în fruntea armatei şi dedeai mai întâi năvală asupra dusmanului sait la asaltul unci cetăți (Cr. ], 11: 0 seamă de serdengheşti ; ib. 57 : polcuri de Căzaci ce le zic serdenct; ib. 394: Și 40000 sirdengisti, carii sînt giurați de merg înaintea resboiului, Cog. Arh. II, 64 : să meargă inicerii şi serdengheoti la meterez ; ib. 74); —1, serdengeădi, les volontaires Ham. AVII, 239; serden gjesdi, corp de miliţie Cant. Ist. ot. 91, 309, 420. 
1100. *Serhât, sarhăât, margine, graniță ; întărirea principală de pe lingă graniţă (Cr. III, 199, 202, 243: Beld. ib. 362: Turci, oşteni pe la sarhaturi. se vede că n'aii rămas; ib. 263 : câte sînt trebuitoare la urdie și la sarhatură ; Hron. Il, 186: Fil. 255); — serhatliu, mărginaş, invecinat ; soldat grănicer. (Ar. 1], 174, 213; Ci, 309); — ar. p. ser-hadd, limite, frontitre; premitre place forte sur Yextr&me frontitre (lit. graniţa de căpetenie : p. ser, tele: ar.: hada, limite); serhadly, qui appartient ă la frontiere, limitrophe ; soldat des Ironti€res Z. 5042. Mik. 11, 54. | - 1101. *Sermaeă, sermed. sirmed, capital; fig. temeiă. fond (Cr. II, 335: Beld. III, 347; Pan P. V. 11, 70: Pungă turcească şi în ea sermea nemţească: R. III, 1. 73: iar măria sa Suţul, după ce ai văzut o cerere ca aceasta a boierilor... îndată o au făcut Sermaea); — p. ser-mâje, fonds, capilal (Ser, tele, chef ; mâje, fonds) Z. 501. Mikl. II, 54. | 

„1102. Scrta-ferta, adv, forfota ; de colo până colo (Isp. Sn. 101: lui nu bâtu la ochi a bine acele serta-ferta, de colo până colo, pe dinaintea cusei luă; Isp. P. și Gh. 10: gângănil serta-ferta 'mi sbârnăiau la soare; Cal. b. 1882, .
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p. 46 : dar pentru ce atâta serta-ferta de surdă ?); — cf. t. sert, dur, violent, 

brusque Z. 503, 
1103. Seraiu, suuâtu, suvacă, un fel de materie albă (Fi!. 134: anterei 

de sevaii subțire ; ib. 215 : suvaiele de Hale; ib. 345 : anteriu de suvaiii alb 

ev vîrgulițe de fir bun); —t. sezcaji (Bjaryâne), &toftes des fabriques de Sewaji 
Ham. XVII, 239. E | 

1104. *S6vda, săzdea, iubire, predilecție, dorință; — sevdaliu, prietenos; 

— ar, sewdă, noirceur, bile noire, mâlancolie ; passion, dâsir ardent ; dessein, 

intention ; sewdâly, passion6, amoureux Z. 523c. Mikl. II; 54. 

1105. *Siel6t, necaz, măhnire adincă (Cr. II. 157, 207: Domnul mult si- 

clet ati tras, pînă s'a sirins banii; Hron. II, 179); — ar. syălet, sakalet, pe- 

senteur ; serrement de coeur, angoisse, incomodit€ (ar. sakal, syhl, ce qui est 

lour) Z. 336. Mikl. 11,54... E | 

1106. Sietir, injurătură 'obscenă (Pol. 407; Hron. II, 222: anasini sac- - - 
tim); — sictiresc, sictireală, sietirisire ; — t. sil, membre viril; sflel:, co- 

habiter; anasyny sikdim, corespunde obscenei înjurături romîne (ana, mere) 
Z. 5195. 5143, | | 

1107. Sid6f, sedâf — ar. sadef, sedef, nacre de perle Z. 5672. Mikl. 11,51. 
1108. Siminechi, senamechi, sinamechie, sena (copăcel. medicinal) ; — ar, 

sena. sens (plante purgative) vulg. senameli, sen6 de Mecque Z. 519; de a- 

ceeași origină il. sena, În. sen€ Diez I, 378. 
1109. Simit, pezmet moale; — simigiu, vinzător de simiţi, — ar. semid 

vulg. simit, sorte de craquelin ou de pain blanc fait en forme d'aneau; sc- 
mitgi, simitei , qui cuit ou vend ces craquelins Z. 519. Mikl. II, 53. Cf.: 
Cih. 611. 

1110. SinGt, chitanţă, răvaş; act, document (Pan. P. V. 163 : socotind 
aceste, scoase o hârtie din sinzt) ; — ar. sened, appui, soutien ; document sur 

lequel on peut s'appuyer avec confiance; piâce authentique, acte, diplome 
Z, 520, i 
“11411. Sing6ap, singf, blană de jder (Cost. II, 521); — singepiu (singesiu), 

- de culoare cenuşie ; — p. singâb (zinget), 6cureuil de couleur grise, peau de 

cet animal, pelit gris ; singăli, gris; de couleur grise Z. 520. | 

: 1112, Sinie, vas mare pentru plăcinte; — t. sini, table, plateau rond (adj: 

din sin, Chine),Z. 533. Mikl. II, 56. | 

1113. Sipât, sept, cufăr; — p. seprt, panier, corbeille Z. 496%. MikI, II, 53. 

1114. Sîrmă, fir de aur sâă de argint (Cr. II, 346: impodobiţi cu haine de . 
sirmă; R. 1, 2. 339: O boteea cusută cu flori cn sârmă, două cămişi cu sirmaă 
cu mătase neagră, două năfrămi de mănă una cu fir, alta cu sârmă) ; — sur- 
mai, brodat cu aur (R. 1, 2.339: O cămașă tij cu mătase surmai); — t. syrma, 

“fil 4'or, bouillon; sirmaly, brodee en or Z. 506; bulg. sărma, alb. ser, ar- 
gint ; mrom. sirmă, mătase — toate din gr. odpuz, fir (lit. ceva tras) Mikl. II, 
55. Cih. 1], 699. - a " - 

1115. S6bă, un fel de cuptor; odae (în Transilv.); — t. soba, podle, four- 
neau, €tuve; chambre Z. 5762. Mikl. II, 56. Cih. 612. 

- 1116. *Soeăe, uliţă (Cr. III, 273: şi să sirige pe socac — vinzână tot prăjl. 
- şi spanac); — t, sohal, rue Z, 5266. Mikl. II, 57. e 

1117. Sofă, un fel de pat (Fil. 30: sala tronului ero, impudobită cu o sofa 
pentru prinţul şi laviţe pentru boieri); — ar. soffet vulg. sofa, li de repos, 

sola Z. 570b. Mikl. II, 56; de aceeaşi origină it. sofă, îr. sopha, sofa Diez |, 386. 
1118. Sotră, masă de mîncare (Pan. P. V. 182: cine păzeşte sofraoa — 

mănâncă ciorbaoa); — sofragiu, îngrijitor de masă; — sofragi-bășă, slugă 
odmnească care îngrijea de masa Domnului (Fot, III, 310); — sofragerie, o-:
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dae de mincare ; — ar. siifreț vulg. sofra, provision de voyage; sac ă provi- sion, qui seri aussi de nappe ou de table sur laquelle on sert le repas; so- fra&y, qui dresse la table, arrange les plais; somimelier Z. 5112. Mikl. II, 56. 1119. Soiii, neam, viţă, fel; — solesc, a o aduce cu cineva, a păşi pe ur- mele cuiva ; — t. soj, race, famile, lign6e, espece, sorte Z. 5802, Miki, II, 57. 1120. *Solăe, lit. stingacit; dorobanţ, panţir; pl. numele unui corp de gardă al foştilor faniceri (Cr. 1, 453: După eniceri mergeau solaciy cu arce, ce poartă „cauce în cap, cu sirmă cusute, de pâslă, albe ; ib. 411 : după cauzilari mal aproape merg selaț1Y (!), cari poartă arcele pre umăr, cu cămeşi albe... şi în scufil) ; — t. solal gaucher; traban (sol, gauche) Z. 5792, Mikl. II, 57; solal;, archers; gardes. du corps du sultan lesquels accompagnaient ă pied Sa Hau- “tesse parlout ou eile allait Bianchi II, 132. Ham. XVII, 240. 

1121. “Somachi, un fel de marmoră (Cog. Arh. II, 50: stâlpii dverilor și a icoanelor sint tot de somachi);— ar. summâl; vulg. somak, sumac; somali, por= phyre Z. 517e. Mikl. 11, 59. 
1122. Somân, bucată de păine ; fig. cap gros, gogoman ; — î. soman, pain entier, pain rond Z. 5742, Mikl, 11, 57. 
1123. Sopă, măciucă scurtă şi groasă ; —t. sopa, gros bâton: Z.. 5762, Mik: II, 57. 
1124. *Spahiu, călăreț ture (AL. P. p. (31: Tureilor, spahiilor — nu daţi vînt săbiilor; Bur. 84 : şi să împărțească — lefi la lefegii — cai pe la spahil; Cr. [. 357, 453; ib. II, 48, 394); — spahitse, de spahiu (Mag. Ist. IV, 352: Mihnea Vodă imbrăca pe dorobanţi tot cu haine spahicști); — spahilar-agasi, | „comandantul spabiilor (Cr. Il, 304, 305); — p. sipâhi, cavalier, seigneur, pos- sesseur d'un fiet de la couronne; sipahiler agasy, genâra!, commandant de la cavalerie Z. 495b. Bianchi 1, 1003. 
1125. *Spânge, bir (C!, 310 : să nu se supere nici cu cerere de haraciiă şi spenge; Ur. III, 187: spenţi) ; — p. ispenge, capitalion ou impât pay€ sur les prisonniers de guerre (și care se preţuea o cincime din prețul lor) Z. 36; t. îspeng, îispinge, îispente, contribution impos6e aux sujeis tributaires de la Porte Bianchi 1, 70, 1086. 
1126. Stinbul, Țarigrad, Constantinopole (Al. P. p.210: şi'i ducea deii în- chidea — la Stambul în turnul mare) ; — stambdald, măsură de grine, baniţă sa chilă de Constantinopole (AI. P. p. 116 : descarcă la zamboale — şi 'ncarcă la stamboule; Ur. III, 346 : când se da din pămintul acesta una sută mil stambol chile de griă arnăui); — stambdl, galben .de Constantinopole, care circula în țară în timpul lui Alexandru Ipsilant (Hr. II, 224 : stambolu 8 lei); cf. costândă, veche monedă de argint în valoare cam cât o firfirică, pe care pină astăzi co- pii din popor o poartă la găt ca un amulet (Hasd. Cuv. [, 156; Cr. II, 4: şi'i daii nafaca pe zi căte zece costanide), şi care nu'i de căt o prescurtare din t. Tostantini, adj. din kostantinije, Constantinople 7. 7 103; — t. istanbol, istam- bol, Constantinople din gr. ste rây 6 [după der. M. Gaster din (Con)stan(li- n0)pol] ; istumbollu, sequin de 8 piastres 7. 363. 478c. Mikl. |, 77. 1127. *Subâşă, primar de sat (Ce. II, Li : ai pus Turcii prin sate subași după obiceiul lor; îb. III, 461; Mag. Ist. 1, 160; ib, 1V, 107); —t. su-buăy, source; officier de police ; sous-commissaire de quartier, maire de village (su, eau ; baă, tâte, origine) Z. 5765, Mik, II, 58. | 1128. Sucmân, sumân, postav țărinesc, haină groasă dintrtinsul ; — î, suli-. man, Soliman, sorte de galoche Z, 5785; bulg. sulman, un fel de haină fe- melască, caftan; ung. szohminy, țundră, zeche Mikl. IL, 58. V. calevrir, 1129. Sugtiie, un fel de cărnat (în Munt.); — 1, sugul, sucul, saucisse, saucisson Z. 5002, Mikl. II, 58. o
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.1130. 'Suhariu, proviant, păine de munițiune (Codr, s. v; pain): — suyari, 
biscuit Z. 576P. Mikl. II, 58: : 

1131. Suitâr,:soităr, paiață (AL. T. 115; Neer. 27); —t. sojtary, arlequin, 
bouflon Z. 5808 Mikl. II, 57. 

.1132. *Sutulgiu,. fintinar (Ur. IV, 99; ib. V, 35); —t. surjolăi , “fontainier, 
(su: eau ; jol, canal) 7.575. : 

1133, Suie, sulăciă, mer brul (omului, calului); — t. salal;, membre viril 7.569. = 1 pete, nuemtie€, venele Da AejueclueliDu. 
1134, sie pate, impăcruire (Cr.-IN, 176 : și aă trămis să facă sulf) ; — 

ar. sălh vulg. sulf, paix,-concorde, capitulation Z. 5733, 
„21185; Sulimâu, dres; — sulimenese, a da cu suliman ; — î. sabnen, siilii- . 

- men, nom de deux pr&paralions de mercure; fârd Z. 516c. Mik. N, 59. Cih. 613. 
1136 Sultân, numele împăratului turcesc şi al Hanului tătăresc; — sultă- 

nica, un.tel de joc (Jip. 51): — ar. siiltân, pouvoir, force; prince, souverain, - 
seigneur Z. 515, Mikl. 1, 58. V. saltanat. 

1137. Sundiic, sîndiic, cufăr, ladă (Cr. III, 273 : şi nu știu, că în sinduce — 
n'ai șoarecii ce apuce); — sinducâr, sipelar ; — t. sandul;, sundul, cofire 
Z. 574. Mikl. II, 50; - E 

1138. Sureeciu, negustor de vite; — t.or. siiniil, troupeau; . sări, “trou- 
peau, foule, grand nombre d'hommes ou d'animaux ; siiriisi, qui mene |es 
besliaux ; postillon Z. 5252, B25b. Mikl. II, 59..V. surugiu. 
1139. Sur t, copie (Cr. III, 216 : ai scos sureturi de pe poruncile împă- 

răteşti; ib. 247; Ur. II, 193); — ar; stiret, forme, figure, ext6rieur, aspect, 
image, tableau, portrait, copie (d un tablean ou d'un eerit); exemplaire- Z, 
576%. Miki. II, 58. : 

1140. Surgniin, surghiunie, surgitn (mold.), exil (Cal. b. 1877, p. 33 : îm-: 
păratul' se indurâ să le dăruească zilele, dar să le trimiţă intrun surghyun de- 
părtat; ib. 40: ei sint ursit: de soartă să trătesc aici sub pămint prigonin- 
du-mă vecinie cu o pajere,: care ca şi mine este osinaită a trăi aici în sur- 

ghiunie); — surghtunesc, surgunesc, a exila;-— surgunlic, exil (Cr. III, 218); — 
t. siirgiin, exile, banni; sărgântik, exil, banissement Z. 524. MikI. II, 59. 

1141. Surgueiii, (surgiuc), p peniş împodobit cu pielre scumpe; planta nu- 
mită Delphinium Ajacis (Mag. Ist. IV, 369 : luând scule scumpe împârăteşti 
şi surgugiuri căte de 40000 de talere; AL. D. V. 73 : și'n frunte-mi să lucea- 
scă sumguckul ca o stea; Negr. 145 : şlicul de samur era împodobit cu un : 
surguciă alb şi sprijinit c'o floare mare de smaragde): — t. sorgut, panuche, 
aigreite Z. 5055. Mikl. 11, 57. 

1142. Siirlă, fluer ; —— surldr, lăutar (Mag. ist. V, 95 : surlarn, irimbițași 
domnești şi turceşti) ; — cf. zurnăesc, zornăese, a resuna, a face nn <gomot asur- - 
zilor (Pan. P. V. III, 146: zorndind tambura) ; — surldiii, turlăiii, fluerul pi- 
clorului; — p. siirnă, t: surna, hautbois, chalumeau, clarineite 7. dz; mrom. 
zuruă, surlă (BR. 1, 2. 422). Mikl. IL, 59. 

1143. Surmă, negreaiă pentru sprincene: — 1. siirme, liroir: collşre, an- . 
timoine prâpare en poidre noire Z. 5253, Mikl. II, 59. 

1144. Surugiu,: postaș, cărăuş; — t. siiriigi, qni traiue, qui pousse, ele., : 
qui mene les bestiaux ; postillon Z. 5255. Mikl. “1, 59. 

1145. Susân, Seseli annuum; — ar. sâsâm, sesame Z. 596, n. 

1146. +a vân, ; sadărvin, (lit. voios curgând), basin cu apă ișniloare (Cr... - 
III, 441 : Odara avea huvuz şi sadărurm, care arunca apa în sus și agiungea
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pără într'un policandil de cristal foarte minunat ; Gorj. D. 106 : sadracan, maşină ce aruncă apa în sus, vezi prin unele grădini); — p. Sadrezcân vulg... Sâdiracân, jet dWeau (p. Sâd, gai, joyeux ; reacan, coulani) Z. 534c. Mikl. II, 60. 1147. Șnfrân, şofrân, crocus ; — sa/raniu, șofraniu, de culoarea şotranu- -; lui; — ar. za'frân; safran (€alrant). salran, crocus ; zajtrâni, jaune de safran Z. 419. Bianchi II, 111. Mikl. II, 184; fr. satran, it. zaflerano, sp. azafran ., "Diez |. 448. 

1148. *Şăn, regele Persiei (Mag Isi. IV, 113); — p. Sâ], roi, souverain; le - roi de Perse ; le Sultan Z. 536, Mikl. II, 60. - 1149. *Şâh, parală (Car. 304 : trecerea se va face în 2 condici însemnate - cu șah pe îiecare foaie); — ar.'salh, «est. bon, c'eat correel ;. signature- offi- cielle pour certifier Pauthenticit6 d'un 6crit ; visa Z, BO6a. 
1150. *Sahmară, șahmardnd, stotă prețioasă de mălase, la început de cu- loare purpurie apoi de orice culoare (Cr. II, 225 : o purta cu sălbl de galbeni. şi cu haine de șahmarand : R. 1,2. 339:un lîmbarde sulumara verde cu pacea de sohol ; ib. : o suenă de şalimara alb;ib. : un otghial de salumara alb cu prostir de Țarigrad); — p. Saj, royal: 1..mor, bleu lonce, violet, pourpre 7. 536c, 891c. V. meriu. In Pash. p. 98: t. mor «catifea»; înțelesul primitiv e deci «ca- tilea regească»>. 

| 1151. Sulac, șiidc, materie groasă de lănă pentru haine călugărești ; — I. Sujal:. 'aba Sajal:, bure. drap grossier Cih. 614. 
1152. Şăică, setea, luntre de transport (pe Dunăre) ; —- săicăr. conducător de şaică ;— t, Sail:a. saique (sorte de barque sur le Danube et dans la mer Noire) 7. 537<. Miki. 11, 60. | a 1153. Șăitănică, pop. satana ; — ar. Sejtân, satan, diable, dâmon din ebr. - sâtân, adversar 7. 5562. Miki. II, 62. 
1154. ŞaL, ștofă de lână groasă, pambriu de înfăşurat (Cr. III, 440 :.ceao-. şiri de şa; Al. P. p. 107 : iar sultanul stând pe cal—subt un verde cor! de sa]; . Fil. 26 : încins cu șal de "Țarigrad ; ib..69 : o chisea de şal plină de tutun ;. ib. 285 : nişte ceacşiri de şal roşin) ; — p. Săl, 6toffe en laine grossiere; 6loffe de laine fine de Barbarie et de VInde; (turc.) châle, châle 'de' Cashimire 7. - 5362. Biânchi |, 7. Mikl. II, 60. | | 1155. *Şali, sdii, un fel de camelot (Cog. Arh. II, 246 [tar. vam.]:: zof șuli. bucata 100 bani; Hron, II, 224, 166: şaiu patru lei și jumătale cotu);——ten- ghiurșil, stofă particulară din Angara, oraș în Asia mică (R.II, 1. 334 : două perechi ceacșiri tenghiurşel) ; — t. Sâly, sorte de camelot; engăr Salysy, ca-. melot. d'Angora 7. 5362, Mikl. II, 60. ia | 1156. Şaliii, un peşte numit şi suduc; — t. Salyy, sudâki, suduc, şaliă Pash. I, 36. - | | RR 1157. Salvâri, pantaloni largi turcești (Bur. 174: cu'saleari de lipiscat ; Cr. II, 410 :-tăcându-l șalvir (!) cu două fețe); — salvaragiu, ubagin ; — solo- “zâri, ismene (Trans.): — p. Salcâr, (en pers.) calecons ; (en ture) pantalon large et flotant Z. 549; ung. salavâri Miki. II, 62. Cih. 614, 615. 
1158. “Sâm, Damasc (Cr. [, 432 : alţii știeaa, că Despo! Vodă este den neam... de la Șam; Sam: M. e. 1ll:subo tichie de Şam; Col. 1882, p. 339 [farmec din Bucovina] : în briă de șamă m'am încins; Cog. Arh. II, 242 : alagea şa, : bucata 50 bani vechi); — şamalagea, samalaged, lit. alagea de Șam; un fel de materie de mălase (Hr. 166: samalageaoa de cele bune 10 lei cotu ; Fil. 13 : cu un anleriu de șamalugra rupt în spate); — șanli, de Bagdad (Cog. Arh. II, 246: 7ot șamlă, bucata 47 pol bani) ; — ar. Sâm, Syrie , Damas: 3am alagasy, 6tofte rayee de Damas; Sanuly, de Syrie, de Damas 7. 5362. 536. Mik], 9; 11, Gt. „1159. *Şamată, larmă, petrecere sgomotoasă (Cog. Arh. II, 14 : avea şi . 
Bev, p. Za, Arcă, și Fi, An, II, Pa, P, 7
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lupi împluţi cu fin de făcea şamatale); — t. samătu, bruit, vacarme Z. 549. 
Mik). II, 61. V. tamașa. 

1160. Şandramâă, scândurile adăogate la streașina, casei ; casă ruinată ; 
fig. cotoroanţă, moș sai. babă ce se arată tinăr; —t. sondurma, auvent, 
hangar, appentis Z, 579 . Mik. II, 57. | | 

1161. Şantrăce, şatrângii, sandrăă, (Gorj. D. 133) jocul numit şah (Fil. 
144 : pe cealaltă masă erai table pentru jocul de șatrange şi pentru ţintar) ; . 
— șotrân, un fel de joc de 'copii; — p. 3atreng, Satrang vulg. satrans, ar. 
Selreng, le jeu d'6checs;, carr6 Z. 539. 5446; cuvintul persian se trage din 
sanscritul caturanga, cu o sută (diferite) culori Mikl. II, 61. Diez II, 103. 

1162. Şăpcă, un fel de- pălărie; — t. Sapka, chapeau europâen Z. 534%. 
Mikl. II, 60. E A 

1163. Şarampâii, stâlp .saii par mare, ce se bate în apă; — t. Sarampo, 
fortification en palissade, fraise, gabion; ung. sorompâ, margine, barieră 
Z. 541b. | 
>: 1164. Şârt, ordine, cuviință. rindueală (Isp. B. 148 : aici toate sint cu șar- 
tul. lor: Cal. b. 1882 p. 19: logodna se săvârși cu tot şartul ei; ib. 3%: 
să'şi măsoare vorbele şi faptele cu sart şi chibzuinţă; id. 1883, p 37: a 
aşeza toate la loc cu șazt şi orindueală ; Cal. b. 1877, p. 1: nu lăsa să treacă 
nepedepsită cârtirea lor impotriva șartuluă dumnezeiesc);— șurut, condiţiungle 
învoeală (C', 311, 324: şi spre paza șuruturilor) ; — ar. Sat, condition, con - 
vention, stipulation, irait6; article de irait6; charte; pl. Surăt, conditions, 
pacles, lois, regles Z. 5423. 5435. Mikl. II, 61. 
„1165. *Şarvană, șaband, un fel de haină scumpă (Cr. II, 181 : îmbrăcaţi cu - 
șarvanale i cu cabaniţe ; Bălc. 630: șabanale);—p. Sebane, fait pour la nuit; 
v6tement de nuit (5eb, nuit) Z. 5382. , 

1166. *Şaşcânlte, încurcătură, zăpăceală (Cog. Arh. II, 85, 96: făcându-se 
șașcânlie între dinşii ; ib. 119); — t. SaSkyn, stupâfait, 6tourdi, troubl6, con- 
fus; saskanlyk, 6lourderie, slupidit6 Z. 535b. Mikl. 11, 61; de aceeaşi origină 
e şi verbul sastisesc, mal cu seamă parlicipiul sastisit, uimit, zăpăcit (Bela. 
III, 417; Cal. b. 1883, p. 37: când deşchise ochii şi văzu atâtea mindreţe... ră- 
mase în loc înmărmurită şi sastisită; Xen. 233: m'o sastisit prin ideile .luj) 
din t. sasmal;, 8ire stup6fait, 6tonner, consterns, embarasser, surpris Z. 535b, 
prin intermediarea ngr. szarito, aor. zoăornsa Mikl. II, 61. Cih. Il, 695. 

1167: ŞSaşiu, care are vederea piezișă (Cal. b. 1882, p. 28: la nevoe m'aș 
face și şasiu și şchiop și chiar cocoșat); — +. sasy, louche Z. 535, 

1168. *Şatîr, stafetă, rindaş (Ur. IV, 25); --ar. sâtyr, estafier, lagqais 
Z. 5355. V. ceatir.. 

1169. *Școdraliu, arnăuţese, albanez (R. I, 2. 398: o pereche de poturi 
școdrali); —-t. skodra, Scutari, ville d'Albanie Bianchi |, 91. 

1170. *Şeh-islâm, capul religiunii mahomedane (Cr. II, 445; Ur. III, 
159 : s'au scos trei feitale de la marele săihaulislam; Hal. 1, 26: faţă. fiind sei- 
clamul și toți hogii orașului), — ar. sej,, vieillară; sejy al-islâm vulz. zej, îs-. 
lam, pontife de lislamisme Z. 554. 5552. Mikl. II, 62. ” 

1171.*Şeulic, sinlic, veselie obştească (il. 324 : şi îndată făcu șeiulic, adică 
aruncă multe tunuri și puşce ; Cr. III, 208, 303; Mag. Isi. IV, 125, 142, 172); - 
— t. Sen, gai; joyeux; senlil-, gaiete, joie, al&gresse; rejouissance publique, 
solennite Z. 5512. Mikl. II, 62. , 

1172. Şerbât, cerbit, băutură răcoritoare, beltea (Cr. II, 264: şii cinsti 
paşa cu cafe și cu cerbet); — șerbegiu, care găteşte sai vinde şerbet; — şey- 
begi-bășă slugă domnească care da şerbetul și îngrijea de dulceţuri (Sul- . 
zer IIl,168; Fot. li, 290); — ar. serbet, un boire ; potion; mâdecine; purgatif;
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limonade, scrbet, sirup ; serbetei, marchand de sorbe!s 7. 541e, Mik. II, 63; 
de aceeași origină it. sorbetto, fr. sorbet ; it. sciroppo, 'siroppo, sp. pori. xa- 
rope, Îr. syrop, sirop Diez 1, 384, 389. i 

1173. *Serim, principe tatar (Cr. I1, 893: şi mulți șerini şi mirzaci aă pe- 
rit; Mag. Ist. II, 206: şi toți beiă tătăreşti şi toţi şi (1)]; — ar. erif, prince, etc. 
Z. 5462; cf slirin, familiă nobilă tatară şi cea mal distinsă din Crimea Cant, 
Ist. ot. 186. | Di 
"1174. Şibdiii, lit. mireasma nopţii; micșunea ; — p. seb-biii, belle de nuit, 

fleur (p. sed, nuit; bâ;, arome) Z. 5382. Mikl. II, 62. - ae 
1175. *Sim, peşin, îndată, la moment (Zil. 273: şi peşin ai hotărâl 

ponturile să se aşeze); — t. sim, simdi, ă present, tout ă J'heure, immedia!e- 
ment Z. 550. V, peşin. i : 

1176. Şirât, șirit, găitan ; -— t. sirit, serit (colectiv) galons, rubans Z. 543c. 
Mikl. II, 64. - e, 

1177. Şirât, viclean ; — șiretlic, iriclic, vicleşug ;— şiritenia, istorie şireală, 
poveste (sp. B. Sn. 104: începu omul să spute şiritenia pricinel ; Isp. B. 36: 
începu să le povestească șiritenia celor ce'i se întitnplase ; ib. 78 : spuse fie- 
care șiritenia istoriei sale); — ar. zirret, mal, malice ; (ture). malin, chica- * 
neur, qui aime ă chicaner, ă plaider : zirretlil;, chicane, chicanerie, tracasse- 
rie Z. 541, . 

1178. Şirie, prăjină ; — t. syryk, pereche, barre des crocheteurs, pique 
Z. 505, "Mikl. 11, 54, Cih. 616. Si 

1179. *Șiriîncă, basma în patru colţuri, văl (Dos. Ghen. 2: fară sfintele lut 
moșii strângându-le cu deadins neşte rudenii a sfinţii sale si înfăşându-le în 
nălrămi șirince cu mirosuri, cu unsori scumpe și le astrucară cum să cade cu * 
cinste la loc vestit; Hasd. Cuv. [, 199: patru şirince de tatlă albastră peste 
icoane) ; — p. sehreng, 6tofle persane Ham. XVII, 238, 

1180 Şiş, baston custilet; — p. şis, broche, 6p&e, glaive Z. 555e. MikI: II, 64; 
1181. işaneă, şușaned, puşcă lungă arnăuţească (Al. P. p. 89 :.Nasturi: 

de argint tcotea —'de 'ncărca o şusanea ; Fil. 294% : arnăut armat cu o şi- 
şanea boșnegească); — p. seS-hâne, Sis-yâne vulg. Sesane, fusil raye, canon 
ray€, un (usil a balle forcâe; tirailleur; carabine Z. 546€, Miki, ÎI, 63. 

1182. Știuheciii, stubâţ, condei de plumb, bileală (Cog. Arh. II, 252:: 
stupici () "14 ocă 1 leă); — 1. iistăbeg, ustubug, blanc de ceruse Z. 462. 

1183. Şucadă, îa atâta, atâtica (Al. T. 740 : are niște ochi... șucada !; ib, 
420 : le:âm găsit doi bărbaţi șucada); — t. soltadar, (Sol, ceci; kadar, au- 
lant) Z. 5332, e 

T. 

1184. Tabăe, tăbăcâr, care tăbăceşte piei. argăsitar: — tăbăcărie, tăbăcie, 
meşteșugul saă localul tabacului; — făbăcese, a pregăti pieile pentru curelari 
sad cizmari; fig. a bate; — tărbăcesc, tălbăcese (identic cu cel precedent), a 
spinzura şi a învirli un călne pănă ameţeşte (obiceiul tabacilor în primele zile 
din postul mare); fig. a ocără, a dojeni aspru pe cine-va ; — tăbăceală, tir 
băcedlă, tărbăcă ; — t. tabbâl; vulg. tabag, tannevr Z. 5940. Mikl. II, 65. 

1185. 'Tabân, scândură lungă şi subțire; — t. tabau, plante du pied; fon- | 
demen! ; poutre, racinal, traverse Z. 5945, Mikl. 1, 65. | 

1686. 'Tabân, fier sa oțel de întâra calitate (Băle. 569 : cu pala de taban 
plină de singe) ; — t. (aban (demiri), sovte d'acier de Damas 7. 5940, MikI. II, 65. 

1187. Tabie, meterez, întărire (Cr. |, 281 : făcuse Leșii o tabie, adecă v 
baștă din afară de șanțuri), — t. tabie, batterie,'rempart, ouvrage de fortifi- 
cation Z. 588. Mik. II, 65, i :
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-1188 'Tabi6t, gust, deprindere veche, fire ; — tabietliu, om cu tabiet, ma- 
niac (Fil, 115 : el se așezâ pe un scaun, ceru calea și ciubuc, iur după ce "Și 
făcu tabietul); — ar. tab”. tabi'ut, nature, naturel; qualii6 innâe, caractere, 
temperament; disposition (bonne ou mauvaise), le bon goiât ; tabi'atly Z. 5962, 
Mikl. 11, 65 ; cf. teapă, fire; rang (Isp. U. sf. 103: avea pe lângă dinsul tot 
prietini de teapa lui). 
1189. *Tabin, un fel de taftă mai groasă cu ape (R. 1. 2. 339: O sucnă de 

tabin gros ca floarea piersăcului, o sucnă de tubin festec) ; — tevencă, o stotă 
de mătase: (Hasd.: Arh. I, 180; ib. 11, 172); — p.-utabi, stofă prețioasă de 
mătase ; de unde şi Ir. tabis, tabin; it. tabi, tabino, engl. tabby. 
„1190. Tablă, masa plăcintarilor și a rahagiilor (Fil. 29: simigii cu tablalele 

lor sferice puse pe cap; Pan. P. V. 16 : unde răsună hasnalele trântindu-se 
pe tablale);—t. tabla, taula, disque, plat de bois, pluteau, 6ventaire din it. ta- 
vola Z. 595e. Miki. IL, 69. , 

1191. *Tablă, tablă, grajd (Mag. Ist. V, 140: aă luat un cal care i-au plă- 
cut din tablaoa banului), — tablabâșa, tablabeş, calul trimis Domnului de sul- 
tan; fig. adv. întins (Cr. 11.304, 317: Și pe calul cel împărătesc, care se nu- 
mește fablabaş ; Cal. b. 1883, p. 46: şi el cu fruntașii căpeteniilor se aşezară 
tabla-başa în palat) ; — t. taacla,6curie; ar. istable, id.: ambele din mgr. orăBcs, 
lat. stabulum Z. 48, 57. 611€. Mikl. 1, 77; Il. 70. : 

1192. Tucâm, uneltele irebuincioase spre a alcătui un tot complet: un 
- serviciu de masă; toate cele necesare (unui ciubuc, etc.); o duzină (de talere, 
şervele,. etc.); ham (de cai); complex de instrumente musicale; suită, cortej; 
fig. om de nimic, femele prostituată (R. III, 1. 76: Mâria sa cu tacâmul de bo - 
Yeri ai săi: ib. 81: Vodă cu tot tacâmul Curţii din boierii pămînteni; Fil. 98: 
trăsuri domnești având într'insele idiclii şi cafegii cu tacânaură de dulceaţă, 
cafea şi ciubuce; ib. 248 : să facem un tacâm de pitace către zapeii hătmă- 
neşti. de prin judeţe); — t. tal, suite (de choses et de personnes), ap- 
pareil, effets, meuble, etc.; outils, instruments, ete.; division de troupes, 6- 
quipage de vaisseau, troupe d'hommes 7.947b. 591». Mikl. II, 66. 
"1193. *Taelit, un fel de alagea, cingătoare dintr'insa (Fil. 27 : legat la cap 

cu un taclit cadrilat ; ib. 75 : legat la cap turceşte cu un tacit în vărgulite ; 
ib. 169: încinşi cu faclite, aşezate ast-fel, în cât le acoperea pântecele și o 
parle din piept; Burada, Datinele la înmormîntări, p. 36: cioelii lasă sicriu 
în groapă legându'l cu brie sai-faclite); — ar. taklid, imitation, chose imit6e. 
ouvrage fait sur le modele d'un autre (numai aceste sensuri) ; talilidi alagei 
hale), imitation d'aladja ou €lofle en soie rayâe d'Alep Z. 323. Bianchi |, 55. 
Miki. II, 67. V. mucalit. 

1194. Tacrir, taclir, proces-verbal, raport; — ar. takrîr, rapport, rela- 
tion, expos6, note diplomatique, mâmoire offleiel, attestation, depositioa sous 
serment Z. 3012, | | 

1195. *Tafgihât, solie, misiune (Cr. 449 : tafgihatul boferilor s'au făcut la 
20 Noemvrie; K. II. 1. 269 : sevgihat); — ar. tewgil, pl. tewgihat, action d'en- 
voyer. mission ; nominaltion ă une place 7. 319%. 
1196. Tâftă, materie de mătase ţesută cu pinză (BR. |, 1. 341: un polog 

de aclazu cu dungi, căptuşit cu află, cu belciuge de argint); — p. tâfte, (par- 
tic. din tăften, tordre, tisser), tordu, tissu, luisant, brillant; taffetas Z. 247; 
de aceeași origină it. taftetă, [r. taffetas, germ. Taflet Diez I, 407. 

1197. Taftur, chimir, chingă, curea (de legat scările calului); — ef. t. 
- tâplur, bande, p-tite sangle qui retient la housse du cheval Z. 588, 
„__1198. Tăgărţă, traisiă de drum; haină (iron.), vestmint (L. B.; Pan. P. V 
JI, 120: tăgârța ruptă te împrumută); —tăgărțez, a trage sai a împinge cu
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violență (Glos, 553); —t. dagarsyl, dogareyk, dugareyl:. petit sac, poche, be- sace (dimin. din î. tagar, cruche. sacă provisions) Z, 294. 4205. Mikl. |, 44.. 

1199. Tahîn, lit. măcinat; sesamum indicum, un fel de prăjitură din făină; 
— ar. tahin vulg tahyn, farine, suc de sâsame 7. 5893. - . - 

1200. *Tahmin, facmin, socoteală cu aproximaţie, devis (Cr. III, 243 : tah- 
men; Fil. 163: să vă [ac o socoteală cu tahnin);—tahini nuese, a socoti cu tah- 
min; — ar, taymân, conjecture, estimation. 6valuation 7. 269, Miki. II, 66. 

1201. *Tahsin, tehsin, semn de aprobare (Cog. Arh. II, 88: după felisin și aferim ce le-ai zis, i-ai dăruit cu câte 200 taleri: ib. 119: tahsiin), — ar. 
tahsîn, approbation Z. 2643, - ” 

1202. Tâht, tâft, tăct, tron; reşedinţă, locuinţă, loc prinsipal ; sup-prefec- 
tură (Jip. 156: ne tot trimit la tafi); — p. taxt, trone, siâge ; capita!e Z. 2672, 

1203. *Tuntalie, tafralic, un fel de cherestea (Ur. 1, 84); — p. taxte, planche, table, ais Z. 2675, Miki, II, 66. ” 1204. *Tahtîrvân, scaun purtăreţ, leftică (Cr. III, 331 : Şi paşa încă fina. 
în- fahtirvan ai ieşit şi a încâlecat pe armăsar); — p. tahly-rewân, trâne 
portatif, litire, palanquin Z. 2673, V. taht. 

1205. "Tuifă, suită, alaiă (Cr. II, 123; ib, III, 225; Mag. Ist. IV, 30: Cu toată talfaoa, cu zicături ai mers la curtea domnească); — ta;făs, sindrofie, con- 
vorbire între mai multe persoane; flecărire, palavre (cf. cuvint în raport cu 
lat. conzentun; Isp. Sn. 38: după masă se puseră la taifas, Xen. 36: ai um- 
blat cu taifasuri vre o doi ani de zile, dar la urmă te-u prins cu mâţa în sac); 
— ar. tâyfa, taife, peuples, peuplade, nalion ; tribu, troupe. secte, socil. 
corporation, suite, cortâge, 6quipage d'un aavire Z. 593; ngr. rară, popu- 
lus, exercilus, comitatus Mik. II, 66. . 

1206. Tain, taindt. mertic, porţie de pâine, carne, etc. (Beld. JI, 421 :.s'au . 
dat căzula poruncă a i se da tainat); — taingiu, împărţitor de tainuri (Beld, II, 394 : Nişte faingi! mult scărnavi ain cel bolereşii ciocol); — ar. ta'jin, 
designation, destination ; ta'jinât, provision journalicre (spec. somme d'argent 
el provisions que recevaient autrefois les ambassadeurs €trangers), ration, 
porlion ; tajingi, qui donne le ta'jin Z. 294c. Mikl. II, 66. 

1207. *Tâku, teanc de mărfuri (Cog. Arh: II, 258 [tarifa vamală] : taturile cu lână, cantarul 10 potronici vechi; ib 257: să dea câte 7 lei de iai, și câte 3 pol lei vechi de catertat.., de va fi minghinitai să plătească 14 lei),— p. tâj. un seul, unique; une pitce, un ballot qui forme le contrepoids de lan-' tre Z. 250, . | 
1208. *Talâmbaşă, toboșar (numele calului boierit de Mavroghene); — t. 

tulumbaz, timbalier Z. 602; bulg. talambah, talambas, tobă Mikl. 11,78. 
1209. 'Talăz, val de mare (Isp. B. 354: bolobocul ajunsese la margine a- 

dus fiind de talazurile Dunării) ; — t. talas, flot, vague de la mer din gr. Şă- Aaosa Z. 601. Mikl. II, 67. | 
1210. *Talhîş, raportul zilnic al vizirului către sultan (Cr. II, 197: Ai sosit. la împăratul țalhis de la vezirul, carele îl trimesese cu sfatul tuturor paşilor de la urdie; ib. 279; III, 233: talhăz; Cant. D. N. 104, 133, 142);—talhiâsciu, tal- hăgiu, marele referendar însărcinat a înfățișa sultanului raportul marelui vi- zir (Cr. II, 114; îb. 112; Cant. D.M. 113); — ar, telyis, action de râsumer, de reprendre en peu de mois (un discours, ete.), de faire un rapport (au souve- rain); rapport que le ministre fait au souverain ; telyisgi, rapporteur, râfâren- daire Z. 306e, a 
1211. Tali, înfăţişare; a face tali, a se presenta (Al. T. 405: faceti tal; 

frumos); — ar. țaly, qui se l&ve, parail, survient, se prâsente; I'âtoile fava- rable, sort, fortune Z. 5925. Mikl, II, 67. |
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1212. Talîm, ceremonie, nazuri (Al. T. 1331; Al. D. V. 43: făcând tur- 
cești talâmuri, cât. poale un Bulgar); — ar, talim, enseignement, instruction, 
exercice (de troupes) Z. 2936. Mikl. II, 67. 

1213. 'Tălpiz, telpiz, şiret, viclean (L. B.; Cr. II, 207: Dumitrașco Vodă 
fiind prea telpiz şi fricos; St. M. r. 410); — ar. țclhiz, aclion de courrir, de 
d6guiser; fraude, ruse, intrigue ; tromperie, lourberie, fausset6 Z. 306b, 
MikI. II, 7. 

1214, Tamău, adv. tocmai; — ar. taman, ten. complet, entier; fini, 
achev6; (ca interj.) par exemple ! Z. 308. Mikl. 11, 67. . 

1915. *Pumaşă, priveliște, petrecere (Cog. Arh. II, 14: aruncă pâini pe 
la oameni de fac tamaşale); — ar. temasa, spectacle, promenade, divertisse- 
ment Z. 308b. 

1216. Tumaslfc, tamazlic, loc de îngrăşare pentra vite; herghelie de iepe ori 
de vaci cu harmasarul sai taurul lor pentru prăsilă (Cost. i, 598; Cal. b. 1882, 
p. 47 : îl duse pe la hergheliile de cai, tamazlicurile de vite şi hambarele cu' 
bucate ; ib. 48 : se întâlni cu o erghelie de cai mai mare şi mai frumoasă de 
cât tumaslicul de boi); — t. tamuzlil:, engraissement du betail et Vendroit oii 
cela se fait Cih. 618. 

1217. Tambură, tombir, liră, ghitară (L. B.; Cr. 1I, 89 : Dumitrașcu Vodă 
ştiind bine în tambur, îl chemau agii la ospeţe pentru zicături) ; — tamburăr, 
care cântă din tambură ; ;—p. tembăr, ar. tambir, pandore, guitare ă longue 
queue Z. 3122. 603. Mikl. II, 68; de aceeaşi origină it. tamburo, tambu- 
rino ; fe. tambour, tambourin, tabouret ; germ. Tambur Diez I, 408. 

1218, Tandi, mangal pentru încălzit picioarele (Al. T. 505 : sede toată 
ziua pe tandur):; —p. tendiir vulg. tandyr, brasier, potle Z, 312€. Mikl. II, 68. 

1219. *Taneă, piele de blană (Cog. Arh. ÎI, 254: tanele, spinări de vulpe 
de Mosc, de 14 părăchi, 1 lei); — p. dâne val. tâne; grain, graine ; piece 
2. 4222, 

1220. Tăpşân, loc înălțat şi şes, — cf. t. tepe, cime, coline Z 255%, 
Mikl. II, 72, N 

1221. “Taraboliis, tarabulis, lit. (fes) tripolitan sai barbarese; un fel“de . 
legătură de cap turcească (Scrisori de lon Ghica, p. 39, 72. 222);—t. tarabulus, 
tarabylys, din gr. Tgizohs, Tripolis, ville de Syrie Z. "5965, Bianchi II. 171: 
„1922. Parăf, reunire de mal multe persoane, corporație, parlidă (R. III, 1.66: 
făcându-se bolerii tarafuri; Fil. 34: eşti și tn din taraful boierilor resvrătiţi ; 
ib. 803 : faceţi amindouă tarufurile câte un inseris); — ar, taraf, cât6, direc- . 
tion, contree, district, partie Z. 597c, 

1223, Tarapană, bănăria, monetăria statului (Conv. XIX, 297: să bată la 
tarapana cu tura mahmudele şi beşlici; Ur. III, 138: taraphana ; ih. 199: 
“zaraphana; Ci, 325: zerphana); — tarapangiu, tăietor de bani; — ar. za- 
ralryâne vulg. tarabyâne, hotel de la monnaie (ar. dharb, zarb, action de frap- 
per, de battre) Z. 5852. 5972. ” 

1924. *Taratliu, (poate) netezit cu daracul (Calastifal Mr. Cotroceni 1681 
[in posesiunea d-lui Hasdeă] : atlas albastru faratl); — t. turak, peigne : ta- 
ralilamal;, donner un coup de peigne 7.596. V. darae, cu care Cih. 619 cf. 
rom. tarăc, piept de boii. 

1225, Tărtă, terfă, lit. ceva necurat sai murdar; treanlă ; fig. femeie ne- 
onestă (Dos. Noemvr. 1142 : şi abia "şi veni la fire şi o întrebă cine eşti şi de 
unde ? iară ea feace : aruncă'mi o fearfl-să mă acopăr şi voiă eși de'ţi voii 
spune; ib. Ghen. 12b : cămeașa îl era tearfă aspră) ; — tărfăr, conducătorul 
miresei (L. B.); — terfelesc, a usa tare sai prea mult un lucru, a mânji a mur- 
dări ; fig. a insulta ; —tezfel6g, tărfălâg, catastit provizoriu ;— terfăs, sdrențeros 

4



241 - 1 ŞAINEANU, „108 
(Dos. Dec. 1962 : şi le scoasă în tirg să le vinză, așa nespălat, nevrijit cu rase 
cu tivilură terfos); — t. tyrfa, immonde din ebr. terephaă, id. Z. 5985, 6072. 

1226. Tarhană, aluat sati cocă din cea mai fină făină, frămintată cu ouă 
și redusă în mici fire sai grăunțe, din care se face supă (Cost. II, 629); — 
p. târyâne, un mets prâpar6 avec du lail aigre et du grueau 7. 245b, 597, 
MIRI, 68... 

1227. 'Tarh6u, tarcân, Artemisia dracunculus ; — p. ar, tarpiiu, estragon 
(plante) Z. 277». 597c; it. targone, fr. targon, estragon din lat. daco cu în- 
semnare de dracunculus Diez I, 410. Cih. 619. 

1228. Tărîm, (în basme) lume, emisferă ; loc, coprins, locuință (Isp. B, 
55 : cum se poate, ca om de pe alte tărimuri să răzbească până aci; ib. 84: 
Prăslea ajunse pe tărimul celalt ; ib. 89: și într'o bucată de vreme străbătu 
cele patru părți ale fărîmuluY de jos și se întoarse cu deşert ; ib. 113: că, 
cum o simţi fiul mei, că se află la mine oameni: după tărâmul celalt, vă o- 
moară ; ib. 149: până ce ajunsese pe tărimul unor zine ; Cal. b. 1883, p. 15: 
o zină după tărîmul celalt ; ib 16:0 să ne coborâm pe tărimul celalt şi o să 
vezi lucruri ce n'ai văzut; ib. 22 : de când era p'acele tărîmury ; Cal. b. 1877, 
p. 36 : ce este tărâmul celalt? este o ţară, care s'află sub picioarele noastre 
și în care intri saiă prin vr'0 peşteră sai prin vr'un puț şi e locuită numai de 
smei şi de alte dihănii) ; — . farm, taram, touie construction ă toit arrondi 

-0u voit€; tente, cabane; dome, votite, coupole; le ciel; habitation Z. 589, 
Bianchi II, t56. 

„1229. Tarlă, loc sădit, bucată de pămint lucrat (Cal. b. 1881, p. 18: 
munciră din zori de zi până la nămiezi, până ce culcă la pămînt o farla 
bunicică; ib. 1883, p. 18: apropiindu-se de farlaoa de flori; ib. - 1885, 
p. 29 : sorbea cu nesaţiu mirosul cel dulce şi răcoros, ce ieșea din tdrlalele 
de flori); — t. zaria, champs labour6 7. 2452. 2802, 589b, 598b; de aceeași 

„ origină e rom. târlă, ocol, ţare de vite, mai cu seamă de oi ; fig. târfă, tolină; 
— târla-mărla, adv. (ef. mârlesc) deodată (Jip. 101: însă cum păşi pe uşă 
târla mârla): cr. tărlo, serb. trlo, târlă de iernatie — din vs. trâti-tran, terere 
Cih. Il. 412 | . ” 

1230. “Tarpiiz, lit. cu capul acoperit; broboadă de cap, scufie (Cr. III, 43: 
s'aă îmbrăcat mulerește cu farpuz în cap, cum poartă muierile grece) ; — 
p serpcă vulg tarpoă, calotte, bonnet des jeunes files (p. ser, tâte; pos, tur- 
ban) Z. 5032. Mikl. 11, 68. V. poș. 

1231. "Târz, chip, obiceiă, aer fanfaron (Beld. III, 423 : unul îngânfat de 
slavă, celalalt de un farz firesc) , — ur, tarz, forme, manitre; mode, facon, 
style, mâthode, usage, coutume 7. 597, E 

- 1232 'Tăs, teds, cupă; taler (de balanţă) ; farfuria (pentru stringerea mile- 
lor); lizhenaș (de bărbier); un fel de tobiţă de cavalerie ; -- sefertds, lit. tas de 
călătorie ; tas de mincat (Pol. 407); — ar. fasa, tâs, coupe, iasse; (ar, sefer, 
voyage), sefe tasy, entiuţe pentru imbucare 7. 2462. 510. Mikl, II, 69; de a- 
ceeaşi origină îr. tasse, it. tazza, ele. Diez |, 413. .. : 

1233. Tusmă, panslică ; bandă, bandaj ; — t. tasma, courroie, bande, ru- 
bane, galon Z. 287c. Mikl. II, 69. : | 

1234 'Tatâr, tatar; călăraș, curier: (Beld. III, 421 : înadins fatar. să 
meargă, căci nu am nici un prepus; Cr. III, 437); numele. etnic deveni un 

„ nume apelativ, fiindcă 'Tatarii serveaii de obicei ca călăraşi (cf. lipean) ; — 
tatărcă, (în Trans.) Fagopyrum tartaricum ; numit astfel după numele popo- 
rului, Tatarii din Crimea, de la cari Europa orientală a primit planta Hehn, 
447 ; cf. hrișcă (Cih. II, 143); — tatărcă, tărtăcuţă, Coccinea indica (Br.);— tărtân, Crambe tartarica (Br.); — tătârcă, bundă lungă și blănită (Fu. 14:
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titarcă roșiă blănită cu vulpe nafe); — t. tatar, tartare,-courrier 7. 2433; rut, 
pol. ceh. tatarta, ung. tatart:a, hrişcă ; ung. tatar, tatar, drac -[ef. rom. tatar 
sad han-tătar, drac, naibă (Cal. b. 1883, p. 19: că de unde nu, tea luat . 
hantătar ; Xen. 108 : poţi să te duci cu dinsa şi la han-tătarul să'ţi facă men- 
drele, cum vel'.voi tu;. Cal. b. 1883, p. 49: cum tătari să nu ştiă 2; id. 
1881, p. 72: ce tătarii o fi având de nu mai sosește ?; id. 1877, p. 7: 
dar ce tătarii te sileşte să dal aşa pe foc? unde te duci 2)] Mikl. II, 69. Cin. | 
II, 404. V. hantatar., . - , . | 

1235. Tâvă — t. fala vulg. tara, posla a frire, creuset Z. 588c Mikl. II, 65. 
„1236. Pavân, plafond; (mold.) scândură (de tavan); scândură în genere 
(Xen. 171 : butucă mari-şi neciopliți de brad se prelăceau pe nesimţite în fa- 
vanură tălete frumos si regulat); — î. tazcan, plafond; 6tage Z, 6042. Mikl, 
II, 69. : 

1237. Tâvlă, taclie, numit şi șeș-bes, jocul trictac; tabla pe care se joucă 
(Indreptarea Legii [Tirgovişte, 1652). glava 104: episcopul sau preotul saii 
diaconul, carele joacă în facli? şi e betiv, sait să se părăsească. sai să li se 
ia darul); — t. fazola, damier, 6chiquier, tricirac din it. tavola 7. 2502; ngr. ză- 
fa, table ; raf, petite table ; &chiquier, trictrac Mik]. Il. 69. 

1238. Teânec, pachet. grămadă ; număr de 500 coale de .hărtie; — p. teng, 
&troit, restreint ; balle de marchandises, ballot Z. 3152. 4365 ; ngr. spy Mikl. 
I, 46. 

1239. Techer-mâcher, cu voe sau fără voe, vrind nevrind; pe neaştep- 
tale (Cal. b. 1881; p. 23 : tinerii se pomeniră numal luaţi pe sus fecher-mecher 
de o ceată de s'ujbaşi împărătești ; Cal. b. 1883, p. 56 : fetele-tărând freher- 
mecher după ele pe bietul argat al grădinarului ; ib. p. 58 : trămisese în toate 
părțile sumedenie de olâcari eu porunca de a o aduce techer-mecher. ori pe 
unde va găsi-o; Isp. P. şi Gh. 16: techer-mecher işi duc turma la adăpost; 
Pol. 242 : techtel metecliel) ; — t. teker, roue ; teker meler etnuÎ:, rouler, je- 
ter q. qn. en bas de Pescalier Z, 303%. |. 

1240. *Teclif, tech/ăt, propunere, însărcinare (Cr. III, 435 :-a cere milă 
cu acest fel de teclifuri: Ur. III, 132 : şi alte deosebite trclifaturi) ; — ar. te- 
helliif, pl. telelliifât, action de se charger d'une tache diflicile ; teklif, proposi- 
tion, chose propos6e afin qu'on lexamine; charge, commission ; d&penses, 
irais Z. 304<, Bianchi 1, 1092. 

1241. Tecnefâs, tignafts, năbuşeală cu tuse (la cai); —ar, teng-ncfes vulg. 
tel efes, asthmatique (p. teng, &troit. serr6, gân6; ar. nrfes, respiration);, te- 
nejjăs, action de respirer, de prendre haleine Z. 3(4c. Mikl. II, 62. 

1242, Tedarîe, echipaj de vinătoare ; tedaric de fin, un fourrage (Gorj. D. 
90); — ar. tedârul:, provision, pr&paratif, appareil Z. 270€.. | 
_1243. *Tefericie, tefaric, tifarichis, petrecere, lucru de pelrecere; sculă, 

giuvaerica, (Cr. II, 320 : cu cele cinsti şi tefericii multe se hămeise de nu se 
putea să se mai grijască nimică; ib, III, 202: tremețândui't de toate tefaricule 
ce se aflaă în Iaşi, Melchis. Rom. II, 127; Fil. 93 : această dulamă... par'că 
i un tifarichiu ; Millo, Chiriţa p. 15 : două giuvaeruri, două tefaricuri);— ar, 
teferriig, r&cration, amusement, disiraction, d6lassement, promenade, partie 
de plaizir, voyage d'agrement 7. 2972. Mikl. II, 70. 

1244. Tehiiiv, uimit, zăpăcit (Xen. 37 : bre, că năling mai eşti; n'am vă- 
zut încă aşa om tehuiă 1); — ct. ar. tehejjiir, 6tat d'etre stupsfail, interdit ; 
âtre dans lembarras ; stupsfaction, 6tonnement 7. 266. E | 

1245. Teică, albie; vasul sub coșul morii, prin care grăunțele curg sub 
peatră ; — cf, t. trne, baquet, cuve Z. 3052, Mikl. II, 71. - Se 
„1246. Tejsheă, masă (pe. care. se numără. bani), bânca timplarului ; —
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tejghetăr ; — p. dez-găh vulg. tezgjah (lahrif din p. dest-gâh, lieu oi.l'on tra- vaille des mains), atelier, boutique, comptoir, metier de tisserand, âlabli 7. 4282, 428b. Mikl. II, 74, | E 

1247. T6], fir de metal, beteală, aţă groasă (Pan, P. V. 169 : mi se rup- sese la tambură felul); —t.'tel, fl, filet, fil de fer, fil de laiton etc. 7. 305c. Miki. II, 71. Sa ai 1248. Telâl, crainie; vînzător de lucruri vechi (strigând pe ulii); samsar (Beld. III, 344 : telalul pun ca să strige şi cu voe și nevrut; Car. Leg. p. 250: se vor face cunoscute aceste strigări prin telali la locuri publice); — telalaă, vagabond; — felelie, telalic, samsarlic ; — țeleleyeă, samsaroalcă ; femeie de- strinată ; — telal-bș, întătul crainic la mezaturi (Fil. 240; Melchis. 52); — ar. delldl vulg. tellal, qui montre le chemin; guide, courtier, en!remetteur, crieur public (dalla, montrer le chemin, rendre ă l'ench&re) Z. 433%, Mikl. 11,71. 1249. *Teleurşiim, glonț de plumb (Bela. III, 400 : şișaneaoa ta în mână, pune la ochi, îi dă foc — și îndată îl restoarnă c'un. telcurșun pe loc); — t. hurSun, plomb, balle de plomb Z. 714<. Miki. 1, 101. V.4d. | 
1250. 'Teleormân, numele unui district în Munlenia, lit. pădure nebună ; — t. del, fou; cuman. teli, id.; del; orman, la forât folle,:nom d'une forât et: d'une province de la Roumelie Bianchi I, 856. V. deliu. 

- 1251. Teletin, piele rusească roșcată ; — t. telatin, cuir de Russie 7. 305e. Mik II, 71. Cf. Cih. 11, 406. , | 2 1252. *Telmiz, studiat, învăţat (Cr, II, 305: Dimitraşco Vodă avea ln Poartă şi un capichihaie, pre anume lano, foarte om de treabă şi prea mare telmi2), — ar. tibie, telmiz, ecolier, 6tudiant Z, 307c.. RE - 1253. *Telvei, telbid, drojăil de cafea; fig. pulbere, praf (Cr, TI, 434 : beii de la Misiriu n'a cunoscut scaunul lor şi călcând pâinea și tăgăduind stăpănirea, le aă venit răsplătire dumnezeiască şi cu sabia Franţiei s'aă făcut telbia) ; — t. tehce, lie, s6diment 7. 307c. MIRI ZA 
"1254. *Pemastie, învoeală reciprocă (Cr. III, 179 : într'acest chip ne-am legat cu ioţii cu acest temasuc al nostru); — ar. temessăl:, action de saisir q. “eh. ; acte obligatoire, reconnaissance (d'une deite) Z. 309, E 1955, Tembâl, leneş, trindav;—t, tembel, paresseux, lent Z, 311c. MikI, II, 72. Cf, tălimb, sinonim cu tembel (Jip. 80: nu hi tălâmbă; ib. 92 : și ta- limbi urși). | - 1256. Temeni, temened, plecăciune, închinăciune turcească (AI. P. p. 108: La sultan de se închina — cu adincă temena; Fil. 14: i făcea temencle până la pămînt; ib. 28, 97); — ar. temennâ, manicre de saluer en portant ses doigis aux levres et ensuile au front 7, 3102. Mikl. 11, 72. | - . „1257. *Teuzif, tonzuh, tinzuf, lucru rar; pastilă, mirodenii (Cr. II, 139), — p. tensuy, chose rare ; pastilles du strai! 7, 313. Mikl. II, 72, „1258. Terbis, tărbied, sos (Gorj. D. 94: tărbie, suliman de bucate); — ar. suie action d'6lever, de nourir, assaisonement (des mets), sauce 7. 276, Ik, JI, 73. E . 1259. 'Terezie, tirizie, taler de cumpănă, cumpănă ; — p. terâzy, balance, poids, contrepoids 7. 274. MIK], II, 73. ae 1260. 'Terghie, tireghie, (pentru textixe) cremor tartari ; — cf. t, turtu, tortu, lie, mare; Serâb turtusu, tartre Z. 606c: it. tartaro, fe. tartre, mlat. tartarum ; pealra de vin a fost astfel numită <fiind-că arde pe bolnav ca tar- tarul (înfernul)> Cih. 621. 

„- _1261. Terlie, tirlic, sterlic, stârlic!, un fel de ciorapi din postav gros (Ur. IV, 133: 2 lei, 10 par. conduri cu cordele frunte și cu terlici; Fil. 269 : cu tirlici şi iminel roşii în picioare); —- t, terliă, (raicheur; feutre ou drap (sous 
: 

+
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la selle) pour absorbir la sueur; sorte de camisole ou de gilet ; chaussure de 
maroquin Z. 2802. Mik, II, 73. - . ia | 

1262. Tertcl, țarţamuri saă ciucuri de aur; —t, lyriyl, chenille Z. 597. 
1263. Tertip, disposiţiune, măsură (Ur. II, 204: ȘI sirguindu-vă spre îm- 

plinirea terfipurilor celor. cerşute prin impărăteșştile mele înalte fermanuri; 
Beld. III, 344 : socotind c'acesta, este cel mai minunat tertip ; Fil.. 257 : să se 
vinză şi casa... ca prin fertipul acesla să se despăgubească toți datornicii) ; 
astăzi vorba se ia mai mult în sens de: mijloc neonest, intrigă, uneltire (Beld. 
III, 396 : c'un tertip viclean să intre, că în silă chip nu era; sp. B. 16: pe 
drum calul spuse fetii cu ce tertipuri înblă tată-stă să % încerce bărbăţiea ; 
ib. 337 : el nu lua aminte la şoaptele lor, nu se uita la tertipurile şi la ren- 
ghiurile cei'tot juca; Xen. 206: tare mă tem, că Hristea umblă cu ferti- 
pur); — ar, Zertib, -arrangement, ordre, disposition ; ordonnance; sysieme ; 
plan, projet d'un ouvrage Z. 2765. Mikl. II, 73. Cih. 622. 

1264. Terzibâşă, starostele croitorilor (Fil. 138 : Işlicul cu patru colţuri 
al marelui terzibașa) ; — p. terzi, tailleur ; derzi basy, maitre tailleur Z. 165c. 
2782. Mikl. II, 73. i 

1265. 'Tescherei, rindea; — p; destere, petile scie (dest, main) Z. 4285, 
Mik]. 1, 74. | Me 5 

1266: Teşchereă, lit. bilet de memorie; foaie de drum, înscris, act (Mag. 
Ist. IV, 121 : sineturi şi tascherale; Fil. 238 : iata şi teșchereaoa, prin “care 
faci cunoscut, că toată marfa vindută ai priimit'o înapoi prin mine; ib. 243: 
vino mâine să'ţi dai teşcherea, că s'au priimit preţul acestor moșii); — ar: 
tezkiret vulg: tezkere, bilet, obligation par &crit, note, certificat, acquit, m6- 
moire (zahar, se souvenir) Z. 2735. Mikl. II, 74... a 
„1267. 'Teslim, teslimăt, predare (Cr. II, 305 : şi puindu'! şi cuca în cap 

îl at făcut sangeacul şi tuturile teslin ; Cr. ÎL, 230; HI, 173 : slim; Gorj. Hal. 
I, 22 : și făcând'o. teslim în măna împăratului; Alecu Văcărescu [întâlnirea] : 
iar voi buze, ce'mi ţineţi — sulletul, acum vedeți — fără saţiu sărutând — 
sil, faceţi feslin rizind); — teslimuesc, teslimațisesc, u luce teslim, a da în: 
predare; — ar. teslim, aclion de remetire, de d6livrer ; livraison, remise; sa- 
lutation Z. 283c. Mikl. II, 73. Da | 

1268. Testeii, tisted, două-zeci şi patru coale de hârtie, duzină ; — p. deste, 
poign6e, une main de..., une douzaine, vingtaine, elc.; faiscenu, gerbe; ca- 
hier (p. dest, main) Z. 4280. Mikl. 11, 73. a 

1269. Testemâl, tistimăl, lit. mânăștergură ; basma de cap sai de gât; — 
p. destimâl vulg. test mal, essuie-mains, servielte, mouchoir (dest, main) Z. 428c. 
MIRI. 1, 47; mrom. destenidle, mantile (Mikl. R. U. 11; 29). 

1270. Tetrei, un fel de șerbet de chilră (|. Ghica, Scrisori p. 227); —t. 
tetre,_hitre, gomme adragan ; sorie de pâlisserie 7. 2562, 

1271. Tevatură, fivatiră, tapaj, sgomot, larmă, petrecere (Cal. b. 1883, 
p. 41 : unde se lăcu, măre, un sgomot şi o tivutură prin tămările de joc; 
Cal. b. 1881, p. 45 : ce numai atâta aţi păţit şi faci atâta fezatură; îb. 49:- 
smeul cel mare auzi fevaturu, ce se făcea în curte ; Isp. B. 37: de ce să mai 
facem p'acolo tecatură; Pol. 462; Cal. b. 1885, p. 19: după ce se sfărşi. 
și cu tevatura nunţii); — ar. tercutăir, suecession non interrompue, conli- 
nui!6; hruit. repanâu, notori6t 7. 3172. Bianchi II, 554. Miki. U, 74, 

1272. Tibişir, cretă ; — p. tebâsir vulg. tebezir, craie 7. 2515, Mikl. II, 70. 
1273. 'Lichie, chitie, scufie (proverb : ce” trebue chelului ? țichie de măr- 

găritar) ; -- t. tilijat vulg. talkja, takije, bonnet, calotte qu'on met sous le tur- 
ban Z. 247b. 5922. Mik. II, 67. a
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1274. Tifiic, scamă (peniru rană) ; — t. tiftil:, diftek, poil de chevre; char- pie 7. 2965. 4302. Mik. II, 75. 

a | 1275. 'Tish6], cusătură (ca podoabă) pe marginile unei materii după ti- veală; — tighelesc, a irage un tighel, a coase din noă pe urmele unei liveli; fig. a critica saă dojeni pe cineva (Cost. 11, 615); — ef. ivesc, a coase pe mar- gini (spre a nu se destrârma) : tiveală=tigheală ?; — d, teghel, couture en soie que !'on voit sur Vâlofte Bianchi I, 529. | i | Nu 1276. *Timâr, feud sau moșie dată cu condițiunea de a servi în armală ca călăreț pe propriă cheltueală (Cr. 1, 98: cum 'Tureir dau acum spabhiilor lor timaruri); — timaridt, soldat care posedă un timar (Cr. 1,21); — p. timăr, cure, soin ; pension ; fief, limar 7, 3342; ngr. vuapiârar Mikl, II, 75... 1277. *Timhâr, un fel de haină fomefască, şubă (R. 1, 1. 341: un timbar roş tij-cu patcea de sobol, un timbar roș de urşinie cu blună de ris, un fâu- bar de adămască galbă&n cu patcea de jder); — ct. p: tiimbân, calecon;Z. 311s; fumbân, haină de desubl Budagofi 1, 3793; la Serbii din Muntenegru : tam- barina; cf. mgr, Tapzăptoy, ehlamydis vel sagi militaris species; it. tabarro, mlat. tabarrus, tabardum, r, tabard, sp, tabardo, engl. tabard, germ. 'Tappert, Tabbera, un fel de manta Hasq. Cuv. I, 305; mrom. tambăre, soiă de manta cenuşie cu ciori (șire!) alb împrejur (R. [, 2, 420), , | 1278. 'Tingire, tinjire, vas de fiert bucate (proverb : şi a găsit tingirea capacul) ; — tingirdr, căldărar de tingii; —t. tengere, casserole, chaudicre; marmite Z. 312. Mik], N, 72. 
1279, Tinicheă, tenech, (mold.), lier-alb ; tablă de fier ; urcior-de tini- chea ; scândurică de brad; — tinichegiu, tenechegiu, (mold.) lucrător de tini- chea ; — t. feneke, fer-blanc, ustensile en fer-blane "315. MIRI II, 72. - "1280, 'Tipsie, vas de copt, taler; — t. tepsi, plat, assielte, porte-assietle, plateau 7. 253c. Mikl. II, 73.: a Me „1281. 'Tiptil,- teptă, sirăvestit, incognito. (Pan. P. V. 146 : un sulian o- . dată, care des tiptil umbla; Cog. Arh. II. 35 : teptil); — ar, tebdil, change- ment, 6change, deguisement, deguis6 7. 2525, Mik!. II, 70, | „1983, Tiriăc, teridc, doftorie amețiloare, antidot (Pan. P, V. I, 121: șame- ţese (macul) simţirea ca un iriac; Alex. 172 : şi prinse a topi ierbile cu zi- riac); — tiriachiu, beat, ametţit, indispus (Şt. M. r. 396; și Satana intră: în sală firichiu şi mormăind sudălini; Pan. Şez. |, 13: şi stând aci printre” loitre, la dinsele mă uitam — tiriachiu în cap cu fumul cu căscale ascul- lam) ; — ar, tirjâle, theriaque, antidote de tout poison, opium din gr. Omptax) ; tirjăl:i, mangeur d'opium 7. 2812. Miki. 74 ai 1283. Tiriplie, fir de bumbac, bnmbăcel ; un fel dă materie de lână (Rev. rom. ÎI, 379 : cearșaf cu împletituri de tiriplic ; RIL, 1. 340 : 16 perechi cio- “rapi de firiplic; Cog. Arh. II, 255 [tar vam.] : horbole de tiriplic, cotul 1 ban; Gorj. D. 91: tiriplir, sayetie) ; — t. îplil:, fil, cordon 2. 142. MikI |, 76; pen- tru întâia parte a vorbei cf. p. liir, colon 7.:713c, | „1284. Tisie, tizie, gunoiii, putregaiu ; — I..tezel:, tizcl;, fiente, bouse doss6- che pour brâler 7. 9810, 

i . - 1285. 'Tâacă, scândură ce se bale cu unul sai două ciocănaşe, când se trag şi clopotele; —foc, a bate toaca ; — t. foka, boucle 7. 225%; alb. tolă, scân- dură de lemn sai de fier ce înlocuiește clopotul; ung, tha; clopot de lemn MiKI. II, 76. a a i "1286. 'Poemiăe, ciocan mare; pl. tocmaci (ardel, tomnac)), lăieţei ; — t. tolmal:, mallet 7. 394c, Mik. UI, 76, | | „1287. 'loiii, «gomot (la benchetnire); femeii, moment piincipal, punet cul- mibant, mijloe (Cal. b. 1883, p. 41 : pe când era veselia mai în toiul e) ;Isp.B.
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99 : tocmai în toiul rugăciunei ; id. U. sf. 5: tocmai când erati în totul che- 
fului; Cal. b. 1885, p. 31 : petrecerea e tocmai în fot ei); — toiesc, a striga, 
a face sgomot.; a striga amenințând (Isser, Dict. 218; Dos. Oct, 69: și să 
săpi seamnele lor cu puteare strașnică şii fotea, dzâcând, acele scrieți voi a- 
castea); — toire, larmă, sgomot (ib.); — destolesc, a'și descârea - necazul, a 
se ușura (Th. D. Speranţă, Anecdote populare în Contemporanul, An. II, p. 
10: vr'un prilej asupra popii să'şi destoate de ar găsi; Conv. XVIII, 26 : căci 
cu cât se încălzea și se desfoca inima, cu atâta se îngâima limba); — t. or. 
toj, festin Z. 3285. 

1288. TOlbă, zârbă, sac de piele; bocceaoa tolbașului; — tolbdş, boc- 
ceangiu, mămular ; — t. torba, (tahrif din p. zubre, tobre), besace, sac 7. .606€,. 
MikI. II, 76. i 

1289. 'Top, tun (Cog. Arh. II, 54); astăzi: pachet de 20 testele de hirlie ; 
— topeia, tunar (Beld. III, 346 : n'au cercat vr'o greutate a putea găsi topcil); 
— topci-băşă, căpitan de artilerie (Cog. Arh. II, 16); — tophana, arsenal de 
artilerie (Cog. Arh. IL; 19); — toptăn, adv. cu ridicata ; — toptangiat, care 
vinde cu toplanul, engrosist ; — toptangerie, negoțul cu ridicata ; — t. top, 
tout ce qui est de forme ronde, balle, globe, ballon, boule, etc. ; pi6ce, canon, 
bouche ă feu ; opăy, eanonier, artilleur, homme d'artillerie ; pl. soldats d'ar- 
tillerie ; topăy-ba5y, commandant d'artilerie; top-yâae vulg. tophana, fonderie 
de canons, arsenal d'artillerie ; Bir. toptan, tout ensemble, en bloc 7. G04b. 
Mik! 11, 76; mrom. fâpă, sphaera (Mikl. R. U. 11, 39, 83). 

1290. 'Topiiz, măciucă de un fel cu buzdugan; bătae la tălpi mat înfrico- 
şată de cât «falanga» ; peatră puţin mai răsărită în jocul <în 5 pielre» (Col. 
1883, p. 287 ; Fil. 34: ai uitat oare, că padişahul mi'a dat sabiă și topuz, ca 
să vă sfărăm oasele, cind vă veţi resvrăti ?; ib. 99: de'mi vei spune minciuni, 
"i voii da cinci-zeci de fopuze la tălpi; ib. 230: par'că văz pe Dumitrăchiţă 
al i-voastră bătut la falangă sai zdrobit cu toputzul) ; — t. topuz, massue, 

„secpire 7. 604. MikI. II, 76. V. buzdugan. 
1291. 'Trâmpă, schimb; — t.frâmpa, change din il. tramula 7. 2756. MIkl. 

II, 74. Cf. formulă, id. (Cr. II, 130: luraiă bucate din Bugeac, cui, iepe şi se 
făceaii farmutale totdeauna și slimuri cu Tătarii). 

1292. 'Trufandă, părgă, prinos (Isp. B. 161: și le mîncâ cu multă poftă 
ca pe nişte trufandale) ; — t. turfanda, -trofanda, primeurs de la saison 7. 
9983. MIikI. 11, 78. Cuvintul turcesc ar fi o corupțiune din nr. (7â) apuorozavi, 
părgă, lit. cele dintăi fructe apărute Cih. 624. o 

"1293. *Trunchât, lemn de brad pentru facerea catartelor (Ur. II, 84); — 
t. frinkela, drinleta, trinquelte; voile triangulaire d'un navire din it. trinchelto 
7. 4912, Diez ], 496. 

1294. 'Ticiii, fier topit sai lurnat; — tucturia, de culoarea tuciului, negru - 
deșclhis (R. II, 1.395: cu giubeaoa fumurie — fermeneaoa tuchurie) ; — p. tis; 
tu&, bronze Z. 192. Mikl. II, 77. Cih. 624. CL. tatea. , 

1295. Tufec, saltea; — cf. î. dăsel:, lit, matelas 7. 4402; rus, tju[jal:ă, sal- 
tea Mik. I, 52; II, 75. 

1296. *Pufeegiu, fufeceiu, meşter de arme (Al. P. p. 131: iar cumnatul cel 
hain — tufecciul din Măcin ; Fil. 29, 38, 346), — tufecci-bășa, căpetenia in- 
fanteriei (Beld..]I], 349); — t. zăfenk, tăfek, canon, fusil; tii/engst, armurier; 
fusilier, soldat, gendarme Z. 2992. Miki. 1, 79. aa 

1297. "Tuiiii, coadă de cal; steag făcut din cozi de cal împletite cu măies- 
trie (Fil. 118: un compliment demn de un pașă cu rel laturi ; ib. 346: ca- 
lemul armășiei cu ftore şi treti Armaş cu ecpaenoa lor, în mijlocul cărora era 
marele Armaş cu haine muiate în; fir, steagul cel mare al Țării, lăutarii şi
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trimbiţaşii domnești, uruc-bairam, futurile, sacagii domnești și salahori cu beţile în mâini);— echituulăii, pașă cu două tuiuri, general de divizie (Ur. II, 185 : pre înălțaţii mei viziri şi pre slăviţii cchitâtulâi ; ib, 186); — tug, pique avec une queue de cheval; fuj, poil, plume plumage ; îki-tughu-pasa, gân6ral de division, lieutenant gânerai (iki, deux) 7. 665, : | 1298. 'Tulbânt, hobotul saă broboada miresei (în 'Trans.; Bur, 21); —tul- penă (Br. Pr. 436), tulipân, lalea (Mloarea seamină c'un turban);— tulpina, tal Vân, pinză fină, milino; năframă, brobvadă dintr'insa (Fil. 215 : tulpan mosc ; ib. 345 : peste mijloc era încins cu un brii de tulpan alb, iar pe cap cu fes TOȘ de Țarigrad) ; — durbăn, turbân, cealma (Gorj. D. 108 : durban saă conciă, învălișul capului); — p. diilbend vulg. ziilbend, mousseline ; turban 7, 4336;— it. sp. turbante, fr. turban; rus. tulipanii, er. serb. tulipan, it. tulipa, tulipano, Îr. tulipe, gerin. Tulpe din același cuvint persian Diez I, 434. Hehn, 451. MIK. II, 79. 

: 1299. *Tuilt, veche munedă turcească preţuind a treta parte dintrun leă, numită și suls (Cant. Ist. ot, 419);—ar. săls, siilăs, tiers, un troisieme 7. 336, 1300. 'Tulim, burduf, uger; 40 piei de samur (Cr. III, 440: untăelem- nul îl aduceau cu tulumaurile, orezul cu zimbilurile) ; — t. ful, outre, sac de cuir; cornemuse, musette 7, 6022. Mik. 11, 78. V. tutumbă. 1301. 'Tuluimbă, pompă ; — tuhunbiță, glistir; — tulumbagiu, pompier ; — tulumbagi-Vâşa, capul pompierilor (Fot. III, 312);—t, tuhunba, pompe, se- ringue; tulumbagy, pompier Z. 602%, Mil. II, 78. «1302. 'Tumbie, un fel de metal (Gorj. D. 93; Fil. 70, 213); — t. tumbal, tombac Z. 612. Cuvintul e de origină maleză Diez I, 416. 1303. Tumbel6chiii, mbcehiii, timbelic, chimval;—fimyelegiu, care cântă din tumbelechiă ; — p, diimbelek, tambourin, timbale (tahrif din favlel; dimin. din tabl, timbale); t. o. tâmbel;, petit tambour; diimbelel;ti 4. 327. 4362, 595c. Mikl. 1,52, - 
1304. Tumuriig, tumarlic, trunchiă, butuc; gros, închisoare (Cal. b. 1883, p. 60: când “și veni în fire se pomeni la famurlue; Isp. Sn. 43: Și'l duse la fu- maurlue) ; — cf. buturig, care pare a fio metatesă din fumurug; — t. tumu= rul, tomrul; vulg. tontar]:, trone d'arbre, tige; bouton, ceps; prison 7. G192, Mik. 1], 76. 

| 1305. 'Purâ, monograma sai iscălitura sultannlui pe firmane şi pe vechile monede turceşti, ce circulaă în țară; un fel de joc cu monedă analog cu a- . cela numit astăzi rișca (Pan. P. V. 1, 17 : de când n'am văzut paraoa — i am uitat cum e furaca ; Cr, III, 233 : uă învălit toate cărţile într'un sandal verde și aă pecetluit sandalul cu turuoa ; Fil. 29 : unii juca nuci, alţii iasic și fura); — turaliu, monedă sa galben cu tura : deci adevărat, drept la cumpănă (Bur. 293: să căştig zeă la parale — la parale furalit — luate pe la beţii; Gorj. Hal, 1V, 25 : împăratul porunci hasnatarului de 'mi dete 1000 de gal-. beni tot de'i turali (adică de cei cu blangul)]; — t. tugra vulg. tura, chiftre 0u monogramme d'un souverain (tahrif din t. or. turgaj, să stee, să stăruea- scă, imper. din turmal;); tugraly 7. 600%; tugraly, ducat d'Egypte Ham. AVII, "248, Miki. II, 77, - | | Ma 1306. 'Turlăc, ameţit de vin; fig. nedumerit ; — țurlăcese, a se imbăta ;— t. torlal;, paresseux, negligent, ridicule, ignorant, idiot Z, 6072. Mikl. II, 77. 1307. 'Turliu, hotărât, fain ; ex. i'aă răspuns turliu turliu (Codr. s. v. lau. turlu) ; — t. tărlă, divers 7. 320%, Mik], II, 79. - o 1308. Turhie, grămadă de lemne, cuptor pentru arderea cărbunilor (St. . D. s.v. kohlenmeiler) ; — t.- lor, charbons ardenis, braise; Jorlul;, braise, brasier Z. 713,
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1309. "Turnagiu, lit. păzitor de cocori; ofițer de faniceri (Cr. III, 237; Mag. 
Ist. IV, 94; Hron. ÎI, 176);—t. turnay, turnagy baăy, officier supârieur du corps 
des janissaires, qui 6tait prâpose ă la garde des grues du sultan (î. turna, 
grue) Z. 607c. Bianchi II, 197. Mikl. II, 78. | 

1310. Tushie, fuzhic, un fel de încălțăminte; lit. ceea ce servește înpolriva 
prafului (Bol. 7 : tizluci năprasnici cum poartă olteanul) ; — t. tozlul, tozhyl, 
poudrier (î. toz, poussiăre); espăce de bas sans fond, que les janissaires por- . 
taient pour se garanlir les pieds de lu poussisre, sorte de guâitres Bianchi II, 
198. Z. 321. 6082. Mikl. 11, 77, 

1311. 'Tuşâr, negustor, precupeţ; — ar. tigsar, pl. din tagir (ture. ca 
sing.), marchand Z. 257b. MikI: 1, 78. | , 

1312. 'Tuteă, oxid de zinc; — p, titia, anlimoine, iutie fossile ; collyre Z. 
319; fr. tutie Mik]. 1], 78. | | 
„1313. Putuin, butuin (mold.), Nicotiana tabacum;—tutun-turcesc, tutuniţă, 
bacon, baconiţă (Nicotiana rustica);—tutunărit, dare asupra tutunului (Sulzer 
III, 359); — tatungiu, tutungerie ; — 1. tiitiin, lumGe ; labac a lumer; tiitiingi, 
marchand de tabaz; valet de chambre charg6 des pipes el du tabac Z. 318; 

„rus, flutrună Mikl. 11, 79. 
1314. Tuzlă, ocnă de sare, sărărie (Cog. Arh. II. 37 : acolea sînt /uzula 

adecă sărărie); — fuzimedu, şaugăi, ocnaş (Cog. Arh. Il, 38: unde şi case 
sînt de şede tuzimeni, adecă cămărașul de sare); — fuzhie, apă sărată; — 1, 
tuzla, saline, abrev. din tuzlul:, saline, salicre ; tuz$y, vendeur de sel; tuzlu, 
sal6 (î. tuz,sel) Z. 6082, Mikl. II, 78. 

. 

VU. 

"1315. Uf, interj. care arală neplăcere sati desgust ; — p. t. «f, particule 
qui exprime la colâre ou le dâgoui, Pennui; fi, fi done! Bianchi I, 140. . 

1316. "Ulemă, ulamd, ulimăl, învățat, teolog, legist (Cr. II, 159: saă strins 
toți vezirii şi ulimal; ; ib. 278 : toate ulumalele și rufeturile; Cog. Arh. II, 11: 
ad dat puruncă să se stringă alemalile și ogeag-agalăr); — ar. 'ulema, (pl. din 
"alin, tr&s savant; ture, sing) savan!, membre de clerg€, homme de loi 
Z. 636P. Mikl. IL, 80. A 

1317. Ulue, scobitură saii crestătură făculă în lungul unui lenin săi fier | 
spre a se imbuca, cu altul; jgheab ; — uhică, sciindură de gard sai de învelit 
case; gardul însuşi ; — 1. olul:, ulul;, rigole, goullicre, âgout, canal 7. 130. 
Mikl. 11, 35. " 

1318. *Umuir, omiir, trebile Statului (Ur. II, 197: pentru îndreptarea umu- 
ruluă țării; C2, 372 : să se socotească cheltuielile omaruluy domaiei) ; — ar, 
emr. chose, alfaire; pl. amr (ture. sing.), afTaire d'importance 7. 9ăe. 

1319, *Umim, Grec (Bela. III, 375, 389 : de se 'mpolrivea vr'unul, cuvint 
de zicea macar —trum îl numea îndată, era vai, era amar) ; — L. râmn, ura, 
Rome, romain ; la Grece, grec 7. 4720. Mikl. ÎI, 44, 

1320. *Usti, sub-ofiţer de ianiceri; ineşter, slăpăn (Beld. III, 402 : cazanuri, 
topcii, asfale, atâtea aă mai rămas ; ib. 412: ieat obraz mult Enicerii, de 
ustale n'ascultai; Isp. Sn. 105 : ce să fie acest lucru, usta ?; ib. 107 : puse pe 
usla Petcu cu căţiva celtași în partea de răsări:) ; — t. astă mailre, artiste: le: 
premier cuisinier, le premier garde des jardins imperiaux, bas officier des ja- 
nissaires Z. 36b. Mikl. II, 81. | , 

1321. *Ustalia, locul de încărcare saii de descărcare a unei corăbii (Ci, 
311: vitele ce sint în seama austali; de la Mangalia), — t. îstalia vulg. estar 
(din it. talia), starie (nom en usage parmi les francs du Levant, pour dâsig-
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ner le lieu convenu pour le chargement ou le dechargement d'un bâtiment), demarrage 7. 36c, Da Sa | | 1822. TUştir, dijmă, zeciueala ce plăteaă 'Tătarii (Cr. III, 189, 177 : Tăta- rii Nohai, ce vor lăcui pe acel loc a Moldovei, să'și dea ușurul şi hacul pă- mintului; Cog. Arh. 1, 146: 8600 lei usorul şi alimul : care aceşti bani a ușorului se eă de la Tătari, ce ară pe locul Moldovii..; iar alimul se ia de pe „bucatele tătărești care pase pe locul Moldovil... în cele -două casuri, ce s'aii dat Tătarilor); astăzi are vorba (în Moldova) înțelesul de ui, adică zeciu- eala morarului din făina măcinată ; —usurgiu, care stringea uşurul (Melchis. 53); — ar. 'usr vulg. '05r, "sir (pl. a'sâr, "usur), la dixieme partie, le dixi- €me.; dime, dizaine ; '6siirgă, percepteur des dimes 7, 629. Mikl. 1, 14511, 81. 

Y, 

„1328. *Vaeuf, văcf, aşezămint pios (Ur. III, 209: țara noașiră se făgădu- leșie, ca să plătească la vacuf pe tot anul, ce se va socoti cu analoghie ; Cog. Arh. ÎI, 10 : şi acei bani sint afierosiți vaef la mănăstire); — ar. vakf, 1wa- kuf, fondalion pieuse, fidâicommis 7. 934. Miki. II, 82. 1324. Vadeă, termin, soroe (de plată); -— ar, zca'det, promesse ; terme, €poque dâtermine pour une promesse 7, 933. Mikl. II, 81. 1325. “Vali, valesi, guvernatorul unei provincii (Hron. II, 191; Cr. III, 467: bali); — ar. avâli, qui est prâpos6 ă q. ch.; gouverneur d'une province, vice- roi Z. 9282, 
„1326. *Valideă, mama sultanului (Cr. II, 169 : eară la Octomvrie 25 au murit şi valideaoa, muma împăratului, acolo la Odriiu; Cant. D. M. 226: ca- lidei sultane udecă mamei împăratului [se dă ca un peşcheş] 7500 de lei şi o blană de ris; Mag. Ist. |, 316; Fil. 130 ; dorinţele Sultanei- Valide și ale lu! căzlar-agasi, fost'aă oare ele vr'o dată neîmplinite ?) ; — t. avdlide siiltân, mere du grand-Seigneur (ar. wâlide, qui enlante, mere) Z. 515c, 9983, 1327. Vâmă, vâmeş, vămuesc ; — ar. adm, delle 7, 9282; bulg. vama, ngr. făuna, ung. vâm, vamă Mikl, II, 82. . ! | 1328. Vatât, văah, vătdj, vad, vătăv, păstor, cioban ; «căpetenie peste . 500 de oameni (Băle, 590) ; îngrijitor de moșii; intendent, inspector; inspector de Țigani; vălaf de agie, director de poliţie; vătaf de aprozi, capul uşieri- lor (Pontbr.; R. III, 1. 185: de belele, de nevoi — m'am făcut vătaf de oi; ib. 77: ispravniciă județelor, sameșii, condicarii. vătașii plalurilor, zapeii plă- șilor); — vătășcl, aprod ; paznic de noaple ; — vă/ășia, intendenţă, slujba vă- tăşelului, casa vătafului. (R. III, 1. 78: vătăsia plaiul; 2500 talere. rușfe- „uri, pentru ca să se facă); — ar. waltâs, pasteur, berger 7. 9332; rut, va- ta, baciii, căpitan de tălhari; vataha, caterva ; pol. vatah, baciit — atât vorba ruteană cât şi cea polonă e împrumutată de la Romini Miklosich, U- ber die Wanderungen der. Rumunen, ete. p. 11, 20. : | 1329. Vechil, procurator, împulernicii; — vechilet, vechilimeă, mandai, procură, autorizare ; — vechil-hârgi, iconom (Cr, III, 440 : Li s'au rinduit tain împărătesc și vechil-hargi câte 180 lei pe zi) ; — ar. vehil, procureur, mandataire, lieutenant, substilut, depută ; zvehil-i Xarg, maitre d'hâtel Z, 934c, Mikl. 11, 83. Da , - „1330. Velinţă, scoarță de așternut, covor țărănesc ; — velințăr, fabricant de velințe; —t. acelence, avelense, couverture de laine blanche ă longs poils Z. 9355. Cuvintul e de origină necunoscută Cih. 452. „ 1331. Venetie, venețian; galben de Veneţia; nou venit, străin, vagabond (Cr. 11, 349 : râdicatu-s'ah împărăţiea cu toată puterea şi Sau dus la Frinci
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la ţara Moreel, ce o ţinea Veneticii; Al. P. p. 80 : saiă că i Voi cumpăni — 
"de tref ori cu venetici — cu venetici de câte cinci; ib. 113: de tot omul de 
pe aici — zece galbini venetici ; Hr. Il, 166 : galbenii venetici eraă de 4 lei 
şi 20 creițari; Isp. B. 175 : acest prăpădit de om, venetie în satul nostru; 
Cal. b. 1875 [cântec poporal] : foae verde siminic — nui nelea, ci un venetic; 
id. 1877, p. 47: împăratul 'și mărită fetele cu trei venetici, urâţi şi pociți ca 
păcatul); — t. avenedik, Venise; venitien, €tranger, hote Z. 935c. Cih. 1, 310. 

1332. Veresie, credit; — t. averesi, credit Z. 936c. Mikl. II, 83. 
„1333. Vezir, vizir, întâlul. ministru; — vizir-azem, marele vizir (Cr. 1, 

411: are împăratul într'alță sfetnici mai ales trei sai patru, ce le zic vizir- 
azem, carii toate trebile împărăției poartă ; ib. II, 169; Mag. Ist. IV, 145, 151, 
157, 289); — vizercân, vizirul Hanului (At. Marienescu, Balade II, 110: vi- 
zercan, tatar spurcat — cu Maria se juca — şi cu ea se desmerda); — vizi- 
resc, vizirial (Cr. II, 278); — vezirie, vezirlic, vizirat (Cr. II, 79; Mag. Ist. IV, 
156); — ar. 1vezîr, (lit. care ajută de purtat o sarcină), ministre d'âtat, lieu- 
tenant de roi (vasara, porter); avezâr-i azam, le grand vizir (a'zam, tr&s grand); 
wizăret, charge, fonction, qualit€ et dignit€ de vizir Z. 655. 6323. 9315. Mikl. 
JI, 83. Diez II, 92. | 
„1834. Virân, loc deşert (unde ai fost odinioară clădiri) ; — viraned, ruine 
de case în urma unul foc (Cr. III, 239 : Și lucrându-se corăbiile pe o 'ziranea 
ce era acolo alăture); — p. avîrân, ruin6e (une ville), desert, depeuplă (un 
pays) ; ruin€ en fortune; avîrâne, les ruines d'une maison, la place vide que 
laisse un incendie Z. 936%, Mikl. II, 83. 
c 1335. Virţă, perie; — t. fyrta, brosse Z. 6612; ngr. fobprta Mikl. |, 61. 

ih. 714, . | o 
1336. Vişin, Cerasus acida; — vișin turcesc, Prunus mahaleb ; — vișincl, 

vișin sălbatic, Cerasus pumila, Prunus chamaecerasus (Br.) ; — visiniu, de cu- 
loarea vişinei (Fil, 26 : îmbrăcat cu anteriu de atlas vișiniu) ; — vișinăp, bău- 
tură din vișine ; — vișinică, un fel de fasole; — p. zvisne, griotte; 1vine-db, 
aviSnâb, ratafia, kirsch Z. 932; bulg. visai, ceh. vine, serb. visnja, ngr. flat- 
vov, Browă Cih. II, 459. Hehn 352, 538. Se Pe " 
„1887. Vizneă, vizined, visne, cumpănă mică (pentru aur); — ar, p. avezne, 
balance, tr6buchet; poire â poudre 7. 931b. Mikl. II, 83. 
„1838, *Viivă, dairea; — ef. ar. duf, tambour de basque Cih. 628. 

. Z , 

1339. Ză, zea, ochii de lanţ. platoșă (Negr. 124: panţirii și lefecii tot cu 
zale îmbrăcaţi); — zdlă, inel de lanţ, lanţ; — zelâr, platoșă (Al. P. p. 208: 
cu zelar, cu buzdugan — cu haine de căpitan); — t. p. zeh, zil, fil tordu, 
corde, ruban 7, 4852. Roesl. 34. Mikl. 11, 85. Cih. 11, 712. 

1340. *Zab6t, odinioară administrator, cârmuitor; stăpânire (Beld. III, 375 : 
eru lusuf chihaia-bei, om silnic, dar bun zabet ; Fil. 76, 119: o să te dai pe 
mâna zabetului) ; — zabetlic, administraţie, ocârmuire (Ur. 1, 128); — zăp- 
cesc, a executa, a sili pe cale administrativă, a asupri (Negr. 195: să micșu- 
reze dăjdiile, să nu ne zăpcească !); — zapcie, altădată subprefectură (Sulz.: 
III, 100), — zapciitură, execuţie polițienească (Cr. II, 217); — zapcilic, exe-. 
cuţie; subprefectură (Fil. 191 : zapcilicurile, polcovniciile de poteră şi căpi- 
tăniile de judeţ); — zapciu, administrator, subprefect (R. III, 1. 77: zapciă 
plășilor ; Cal. b. 1875, p. 75 : la ispravnie şi zapciu — geaba merg şi geaba' 
viu; Fil. 344: vel căpitan de dorobanţi cu zapcii sei); — zapt, administra- 
ție ; execuție, confiscare, secvestru (Ur. III, 146: peniru zaptul şi buna ocâr- 
muire a pămintului; R.-II, 1. 65: cu poruncă împărătească aă venit de ai
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fâcut şi această ţară zapt, numindu-se Domn. amindurora țărilor ; Fil. 205 : 
făcându-se zapt la cămara domnească, se va scoate din țara domniei mele afară); — zapft-fermân, firman de executie, autorizare. (Cr. III, 299: Dom- 
nul, după ce ea domnia la "Țarigrad, îndată avână gata pre unul din oamenii 
sti şi cu călărașii, cari se întîmplă acolo, în menzil vin la Moldova cu zapt- 
ferman şi cu cărţile Domnului ; Ur.V, 126); — ar. zabyt, qui tient avec force; qui maintient Vorâre ; officier imilitaire, employ6, fonctionnaire, administra- 
teur, gouverneur; maitre, chef; zabytle), stat de chef, ete.; zabtlyk, gouver- 
nement, administration; zabț, action de tenir avec force; pouvoir, autorit 
sur...; saisie, confiscation, administration; zabt-i fermân, exegquatur ; zabtsy, 
qui contient dans la discipline sevâre; administrateur, gouverneur 7. 5832, 583. 5842. Mikl. II, 84. Cih. 628, 629. » N 

1341. Zăhiin, zobon, haină din stofă daurită; azi hatnă scurtă țărinească (Cog. Arh. II, 46 : zeboane; Negr. 145 : peste zobonul de stofă aurită purta un benişel de felenâreș albastru blănit cu samur) ; — zăbundr, care face sai 
vinde zăbune, — t. zebun, zybun, camisole, veste Z. 477b. Mikl. II, 86. 

1342. Zasân, milvus, falco rufus ; — p. zagan, milan Z. 4802. MikI. II, 84. 1343. *Zagargi-bâşa, comandantul legiunei a LXIa de ianiceri (Cog. Arh. II, 16 : toată pedestria Enicerilor mergând înainte și după dinșii zagargi-başa, saesongi-bașa, topci-bașa, gebegi-bașa și alți ogeac-agalar, ciorbagii); — t. . zagar, chien de chasse, limier; zagarcy, garde des chiens; pl. zagarâylar, nom de janissaires de la G1me legion; zagarây-baăy, chet de celte lâgion Z. 479. 4802. Mikl, II, 84. | , 1344. “Zaherei, zahard, zahirea, zahred, zaară, zacre, zehercă, provi- siune de grine, proviant, merinde (Cal. b. 1875, p. 63: voii piitrunde până la magaziile cu zaherele); — ar. zayîre, ce qui est serr6 pour servir plus 
tard ; provision, vivre Z. 4512. MikI. II, 84. 

1345. Zaif, indispus, bolnăvicios, slab; — zaiflic, indisposiţie (AL. T. 92); — ar. za“if, faible, infirme, debile, afTaibli ; impuissant, defectueux; za'îflyk, faiblesse, infirmite Z. 5862, Mik. 11, 84. | 
1346. *Zaim, posesorul unui mare timar sati feud (Mag. Ist. IV,.144); — ar, za'ym, pussesseur d'un fief militaire de deux mille aspres' au moins par an Bianchi |, 973. Z. 479. ” 1347. Zalhană, salhană, zahand, zaană, măcelărie ; lit. casa jupuitorului (de animale); — ar. p. sdiydâne, boucherie (ar. sâlyh, 6corcheur; p. yâne maison) Z, 5622. Mikl. 1, 49. | 
1348. *Zamân, vreme, ocasiune, moment (Cr. II, 256 : îi era jale, că'i ve- nise zamanul, dei era pe voia lui; ib. III, 270: când le venea Muntenilor zamanul, tot îi împedicai la trebi pe Cantemireşii; ib. 274: fără lui Iordachi, 

cum îi veni zamanul, îndată priimi cu bucurie); astăzi vorba s'a păstrat numai la Macedoromini (MikI. R. U. 11, 65); — ar. zemân, temps, sicele, 6ler- nil€, 6poque, âge; moment; sort, fortune, bonheur, malheur 7. 4812, Mikl. 
; , . 

1349. Zambilă, zambil, Hyacinthus orientalis; — p. sâmbiil, zimnbiil, ja- cinthe Z. 5202. Mikl. 11, 59. | | 
1350. “Zampară, desfrinat ; — zamparagiu, preacurvar (Gorj. D. 26); — zamparalic, destrinare (Gorj. Hal. II, 8: prăpădi averea părintească cu fel de fel de mişelii adică cu zamparalicus i, cu beţii) ; — p. zen-păâre vulg. zam- para, qui court les femmes, qui cherche plaire aux dames, galant, debauche (p. zen, femme); zamparalyk, galanterie 7. 4822, . „1351. Zâr, cub de joc; — p. zdr, 6 ă jouer 7, 475, Mikl. II, 35; de ace- eași origină it. zara, azzardo, fr. hasard Diez I, 41. 

Ze, 2, 2, dreh și Zi, dn. UL VU V.  - 
8.
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1352. Zarăf, sardf, schimbător (de bani), — zărăfie, casierie; meserie 
de zaraf; — zaraflic, schimb; — ar. sâryf, qui tourne, change Z. 559, 
Mikl. II, 50. | 

1353. Zavbă, zerbip, zarpă, stofă de mătase țesută cu fir de aur sai de 
arginţ; haină dintr'insa (Hasd. Cuv. |, 197 : dvere de zarba albastre și cu ro- 
tele de aur; Hasd. Elym. Magnum Rom. p. 77: o dulamă de zarba pre trupu 
cuptoşită cu atlaz roșu; ib. 65: 2 abai zerbap cosit; Pan. P. V. III, 39: fie 
(mojicul) în zarpale de aur — nu este de cât un taur; Cal. b. 1875. p.62: 
uncheașu se stolisise şi el împreună cu baba şi se îmbrăcase cu nişte haine 
împărăteşti, cu [el de fel de zarpale, mai mare mindretea) ; — p. zer.bâf, &- 
tofte lissue d'or, brocari. d'or (zer, or; baf, tiss6) Z. 478c. Mik. 11, 86, 
„1854. Zârf, vas, farlurioară sub feligean ; lucrare în zarfuri, săpătură în. 
relief (Fil. 18 : filigene pentru cafea cu zarfuvile de argint ; ib. 143: el venea . 
cu o tavă de argint în mână, pe care erait depuse, în zarfurile lor de filigran, 
mai multe feligene pline de o cafea de Arabia spumoasă şi parfumată ; Codr. 
5. v. Bossclage); — ar. zarf, ce qui contient q. ch. ; le contenanit ; vase, 6lui. 
enveloppe ; plateau, soucoupe Z. 6152. Mikl. II, 85. 

1355. Zarif, delicat, elegant, frumos; — zarifidr, dim. (lenăchiță Văcă- 
rescu [şoimul]: in”un copacii zarifior—un șoim prins în lântizor);—zariflic, 
eleganță, graţie; — ar. zarif, joli, gentil, 6l&gant, beau, ingânieusx, spirituel ; 
zariflik, finesse, 6lâgance 7. 6155. Mikl. 11, 85. 

1356. farnacadei, zarnacadile; lit. cupă de aur; (mold.) floare de narcis 
(Br. Pr. 451; Al. 'T. 409: doi bujori, surioară, două zarnacadele) ; — p. ze- 
vin-kade, nareisse, lilteralem. ă coupe ou au calice d'or (p. zeriu, d'or, dor; 
ar. kade, calice) 7. 479. Bianchi 1, 972. | 

1357. Zărzăr, lit. prună galbenă ; prunum armeniacum (Gorj. D. 26: zar- 
zălul, zarzăle) ; — p. zerd-âlu vulg. zerdaly, zerdeli, petit abricot jaune ă 
noyeau amer (p. zcd, jaune; dlu, prune) 7. 479; mgr. tsptahov, ngr. taptedoă 
Mik]. II, 86. Cih. 630.. | 

1358. Zarzavăt, verdeluri, legume ; — zarzavagyiu, grădinar saă precu- 
peţ de zarzavaturi; — p. szbzo, verdure ; pl. sebzewât vulg. zamwzawâl, her- 
bages, legumes, herbes portagăres Z. 496b. 

1359. Zavalâş, sîrman (Bur. 120: Tudor zavalas); — ar. zewâl, malheur, 
misere ; zemwal-ly , dâchu, malheureux, misârable 7. 4858. 4842, Mikl. II, 86. 

1360. Zevehiii, zevc,. ospăț (Cr. II, 54: n'am venit aici să facem zef-. 
chiuri, ce să lucrăm; ib. II], 185 : Mavrocordat căuta mai mult zefurile (1) cu 
mese mari; St. M. v. 45: benchetele și zefcurile sai început în curțile dom- 
nești); — zeflemed,, bătaie de joc, baljocură (Isp. U. sf. 104: și pe toți îi lua 
în zeflemea ; Gorj. Hal. II, 89: poale fi lucru de cât acesta mai de ris şi mai 
de zefleme'?; Cal. b. 1883, p. 41 : fetele se puse pe ris şi incepură să ia în ze-. 
Jlemea ţoalele de petece de scoarță, cu cari era sărmănica inbrăcală); — 2e-. 
fiu, vesel ;—zefelendisitor, batjocorilor (Gorj. D. 27); — ar. zezwk, zefh, goi, 
delices, plaisir, volupi6; zmvkli, joyeux ; zerohlenine, d6rision ; zewhlenmel, 
se moquer, rire de q. ch. 7. 4532. 453b, Mikl. 11; 86. 

1361. Zevz6e, nerod, neghiob; — zevzcelie, neghiobie (Pontbr. 793): — t. 
zeiozek, sot, importun, imbecile, bavard; zewzellik, nigauderie 7, 484c, 

1362. Ziaf6t, zai fct, masă mare, banchet, petrecere, bal (Al. "E. 81: ce mai 
zaifeturi |; Cal. b. 1882, p. 19: după ce se ținu lanț fel de fel de petreceri și 
zaifeturi; Xen. 37 : "ţi place să trăieşti în zaifeturi şi să bei ciubuc şi calea; 
da să munceşii, bal halal nepot!); — ar. zyjăfet, hospitalite; repos, festin 
Z. 587b. Mikl. II, 86. ” 

1363. Zimbil, zambil, coș, coşniţă de băcan (Pan. P. V. III, 78 : şi întrun
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zimbil mare după ce i-a pus) ; — zambdală; paner, coş mare (Al. P. p. 116: 
descare la zamboale); — p. zembil, panier, corbeille de jone Z. 482. 
Mik. II, 86. 

136%. Zimbirie, zembercc, limbă (de ceasornic); broască (de ușă); — t.p. 
zemberek, ressort (de mâial) ; arbalete 7. 4822. Mikl. II, 85. 

1365. Zingir, singir, lanţ, lanţuri (Eron. II, 187 : îi va pune la pedeapsă în 
singir); — zingirliu, zengerliu, veche monedă turcească de aur (Cog. Arh. II,. 
136: Lai dăruit cu 4000 de galbeni zengerlii); — p. zengir, zingir, chaine; 
piece; zengerlă, enchain6; piăce en or qui valait autrefois 2 piastres et 30 pa- 
ras Mikl. 1], 87. 

1366. Ziuzitil, cinciver, ghimber (forma întâia s'află în «Rețele cerca!e..» 
trad. de M. Drăghici [Iași, 1846] p. 15: 12 zinzifiluri, ce se păsese pe 
la băcălie ; cea d'a doua am înlimpinato numi în Roesl. 21, care nu spune 
de unde a luat'o); — ar. p. zeugebil vulg. zeugefil, gingembre 7, 482 ; mgr. 
1Cevrtezbhr, Curvigepac ;. mer. tutifţa ; rus, imbiri, ung. gyâmber : rom. înubir, 
ghimber, gimbcr; cl. zărzăţed, zărăciță ; lat. zinziberi, ngr. (eyplfepte — toate 
de aceeaşi origină cu cuvintul arab-persian, care se irage din sanser, crin- 
gaivera. în formă de corn : numi! asitel după structura cornoasă a rădăcini- 
lor Cih. II, 501, 630. MikI. II, 86. 

1367. *Zirdiceâb, un [el de lemn ori praf galben închis peniru boit (Cog. 
Arh. II, 246 [tarifa vamală) : zirdiceal, de 14 ocă, 1 leă vechii) ; — p. zer- 
decup vulg. zerde cas, curcuma, plante qui donne un sac jaune (p. zerde, jaune) 
Z. 419%. Bianchi ], 971. | 

1368. lot, la inceput fiorin de aur, monedă de aur lătărească ; în limpul 
din urmă monedă turcească de argint în valoare de 30 parale (Ur. VI, 182: 
au vindul a lor dreaptă ocină şi moșie... drept 66 zloți tătăreşti; ct, Melchis. 
82); —zlotăş, însărcinat cu stringerea dărilor (Cr. III, 19: şi puind pre boteri. 

. alotași) ; — 1. zolota, picce de 40 paras din si. 'zoloto, zlato, aur 7, 480, 
1369. ZOf, sf, zf, un fel de materie vârgată din lână sai mătase (Fil. 

345 : giubea de zuf albastru deşchis); — ar, sâf vulg. sdf, laine, camelot 
Z. brie. Mik, II, 56. 

1370. 46r, silinţă, iuţeală, silă, grabă (Cal. b. 1875, p. 73 : Vodă n'are nici 
un 20». — ca să asculte pe popor), — zoralia, un [el de joc (Fil. 172: ca să 
fucă diversie, ziseră lăutarilor să cânte pristoleanca, chindia şi: jocul numit 
«ca la nşa corlului> saă zoralia), —- zaresc, a grăbi, a înbolăi, a sili; — p. 200 , 
force, violence, puissanee; dilficul!c, maladie; zorlu, violent, fori, vigoureux, 
robuste 7. 484. Mikl. II, 87. V. cuvintul următor. | 

1371. Zorhă, zorbalic, =mbă, zurbără, zurbalic, rescoală, resvrătire (Beld. 
III, 390 = îl îngrozese să ridice zorbalic asupra lui); — zurbăluesc, a resvrăti 
(Beld. II, 384: de s'arfi unit cu dinşii, nu s'ar fi zuvbuluit);—zurbagiu, resvră- 
titor, gălcevitor ; arțăgos, necăjicios (Mar. P. p. I, 89: zurbagiul mindrelor); 
— p. zirbdz, abrev. zorba, r6belle, sâdilieux ; zorbazlyk, zorbalyk, rebellion, 
sedition ; suppression, Iyrannie (p. zor, force, violence) Z. 484, MikL. II, 87. 
Cih. 631. | - 

1372. Zulif, ineluș. de păr; —zulufcii, un fel de baltagii sau halebardieri 
"(Cog. Arh. Il, 16); — ar. zălf, zuluf, (pl. zulaf), boucle de cheveux ; che- 
velure Z. 480, Mikl. II, S7; zălflă (baltai), c. ă. d. les baltagis boueles, ainsi 
appel6s de deux tresses de laine de leurs bonnets qui leur tombent sur les 
joues' Ham. XVII, 68. De aceeaşi origină rom. țulie, șuvițe, moț de păr din 
ceafă din ngr. rcvhcâăre Cih. II, 710. - | 

1373. "Zuliim, zălim, încălcare, asuprire (Cr. III, 202; Mag. Ist. 1], 9; IV, 
d; Ar. II, 17%: Şi făcând feluri de culmi lăcuitorilor) ; — ar. zulm vulg.
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ziiliim, înjustice, oppression, tyrannie, tort, vexation, atrocil€ Z. 615, 
Mik! II, 88. a | 

1374. Zumarică, zimarică, prăjitură, plăcintă, zaharica (Gorj. D. 27; Al. 
T. 186 : era să'mi vie zumaricale... să leşin), n'am puiut găsi etimonul turcesc. 

1375. *Zurumbât, ghimber sălbatie (Cog. Arh. II [tarifa vamală] : zarraram- 
bat, de 7 ocă, 1 lei vechii); —- p. zurumbâd, zedoaire (plante medicinale 
vermiluge) 7. 4795. Bianchi |, 972. : 

APENDICEI 

1376. *Aganbani, un fel de stotă prețioasă, identică cu sevaii (Melchis, 
Rom. II, 134); — t. agabâni, turban colors, stofle dont on fait des turbans. 

1377. Alic, roș, ghiurghiuliu (Vida, Gramatica romino-franțozească, p. 473: 
alic, ponceau; R. 1, 2. 418); — ef. arniciit, bumbac vopsit TOş saii allă cu- 
loare;—t. al, vermeil, incarnat, rouge, couleur de rose; al riste, coton rouge 
7. 8%, Mikl. 1, 8. 

1378. "Ară, arât, (în vechime se numea asifel) groapa, în care se scurgea 
sîngele vitelor tăiete pentru comindare (Burada, Datine la înmormintări p. 43 
citează Arheologia de G. Seulescu, în «Spicuitorul romîn» din 1841, p. 140, 
v. și Lambrior în Conv.IX, 2 urm.);—t. arg, aryk, loss6, fosse, conduit, canal 
Z. 28, Mikl. |, 12. V. ierugă. 
„1319. *Badie, coș, cutie (Al. P. p. 121: papuăă în badii — aduși din In- 

dii); — ef. p. badia, cruche 7. 159, Mikl. 1, 16. 
1380. *Baiur, bair, clină, povirniş, deal (Cog. Arh. 11, 44: de acolo se în- 

cep baiururi, coaste, dealuri: ib. 107 : la vale este câmpie cu bairuri) ; — 
t. bajyr, coteau, câte, coline Z. 1742. Mikl. |, 18. E 

1381. “Balicdiş, fanon, os sai dinte de pește (Cog. Arh. II, 224 [tarifa 
vamală din 1761): balicdiș, oca 50 bani), —t. balyl, poisson; dis, dent 
Z. 1712. 446, | 

1382. Baragân, (pentru baraban), câmp întins şi neroditor (în judeţul Ia- 
lomiţa), loc deșert în genere ; — ar. p. berr-i jaban, le desert (ar. berr, pays, 
champ, campagne; p. jabân, ăyoâpos, dâsert, plaine vaste et non cultivâe) 7. 
1842. 946. V. fabangiu. | 

1383. *Bastârdă, corabia principală, galeră cu visle (Cog. Arh. II, 17: 
catarga, ce se zice bastarda ; îb. 19: încep a slobozi tunuti şi puşce din bas- 
ard; ib. 36 : acole ati venit Căpitan-paşa cn bastardă și cu alte catarge);— 

t. baStarda, galtre, capitane, galere bâtarde din it. bastarda 7. 164, - 
138%. Başardină, bașoldină (beșsandră), muieruşcă, femee desfrinată (Jip. 

56); — cf. t. baS kadyn, la premitre dame d'un harem et surtout de celui du 
Grand Seigneur Bianchi II, 415. Z. 677. Cuvintul, care însemnează <întâra 
favorită a Sultanului;, ar fi dobindit în gura poporului un sens peioraliv, al- 
minterea lesne de explicat. V. cadină. 

1385. "Başbachiculi, vistiernic (Cant. 75 : bașbalil:uli, publicae pecu- 
niae colector; Cog. Arh. II, 8 : ai dai banii pe samă basbacăcu(lui), ca să fi 
facă teslim şi să î sloboadă); — t. basbaliluli, employe de la chancellerie du 
tresor public Ham. XVII, 220. 

1386. "Bedeân, întărire (Cog. Arh. II, 61: o culă naltă de peatră cu Bede- 
nuvi, unde stai tunuri de bat departe; ib. 66 : și dând cu puştile în sus către 
bedenurile cetăţii; ib, 61 : berdenud);, — ar. beden, corps, irone; corps de 
bâtiment, de forteresse ; rempart, crâneau Z. 1822. Mikl. 1, 23.
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1387. Dez6l, biz], un fel de prăjitură din ouă şi zahăr (Xen. 245 : nici tu 

tingire cum se cade, nici tu calupuri, nici tu unt, nici tu zahăr ; şi cu toate 
acestea fă-le baclavale, bezele și cataifuri);—t. pesdel, crâme (entremets) Z. 
197. Mikl, II, 40. 

1388. “Boloză, un [el de luntre (AL. P. p. 117: şepte Dolozale și şeple san- 
dale) ; — cf. bol, ample, vaste, large, grand 7. 2245. V. bolbol. 

1389. Boştur, gol, see (St. M. r. 348: prin capelele boșture ale unor co- 
conaşi) ; — t. bos, vide, creux en dedans; Bus dyr, ce n'est rien, il ne vaut 
rien 7. 2202, Mikl. 1, 30. V. bos. : 

1390. *Duciiie, steag cu jumătate luiii (însemnul ispravnicului din Focşani 
şi al marelui spatar); căpitănia saă isprăvnieia din Focşani (Fot. II, 149, 
206, 219, 255; Fil. 345 : marele Căpitan de lelegii cu zapcii, Iuciucul, tobo- 
șarii și sirmacinl seti) ; — bucătedș, supus isprăvniciei Focşanilor ; care duce 
steagul numit duciucul (Fot. TII, 149, 307); — t. bucul, moiti6, demi 7. 214c, 
Mikl. |, 31. a 

1391. "Bulgari, Xuht, saltian (Cog. Arh. 11, 244 : [tarifa vamală] bulgari, 
de 7 parcele, 1 leu vechii); — t. bulgari, cuir de Russie 7. 207c, 

1392. *Duirgiu, turn, întărire (Cog. Arh. II, 61: şi cetalea de giur împre- 
giur are burgiuri adecă berdenud); — ar, burg, tour, bastion, fort, citadelle 
7. 186c, a 

1393. *Duzdugei, traistă, sac (AL. P. p. 146: cu desagi cu buzdugele — pline 
tot de mahmudele); poate că cuvintul stă în legătură cu buzunar (L. B: 
buzdunar), gr. uzaviiod, uzobbnvvipa; de origină obscură, 

1394. "Caculi, cardamomă (Cog. Arh. II, 246 [tarifa vamală] : caculi, oca 
88 bani) ; — ar. Pakula, cardamome, graine aromalique 7. 682%,  -.: 

1395. Călfătu6se, calafatez, a astupa crăpăturile unei corăbii (Glos. 114); 
— ealafăciii, care călfătuește corăbiile (R. 1, 1.47); — calafaăt, lucrarea ca- 
lafaciului; — t. Falfat, ar. lalafat, calfat, callatage, carânage ; kalfatlamal;, 
calfater (un navire) Z. 707; ngr. 1xhaearns. ouvrier qui calfate; în. calfater, . 
it. ealalatare, sp. calafate MikI. |, 88. Roesl. 36. | 

1396. "Canară, ridicătură, bancă (Cog. Arh. 60: nu loc lins, ci canarale 
de peatră; ib. 105); — ar. Fyunâre vulg. kanare, boucherie, boutique ou €- 
lalage de boucher 7. 709, - | : 

1397. *Carabotă, vitriol (Cog. Arh. II, 248 [tarifa vamală] : caraboia, 14 
ocă, 1 leii vechii);—t. fara loja, vitriole (kara, noir; boja, teinture) Z. 699a. 

1398. "Caraburâ, un fel de materie pentru fole (Cog. Arh. II, 246 [tarifa 
vam. din 1761]: carabura halepcă, testeaoa 13 bani; ib. 247 : carabura 
snii fote albe, 2 în teste, 5 bani); — 2 — . 

1399. *Carapiti, un fel de voluntari turci sai creştini (Cr. |, 411 : după 
aceştia cei de apoi merg, carii se chiamă Cărăpiţi, ce se chiamă mai săraci, 
carii din toală țara turcească, nu numai Turci, ce și Creștini sirînși, de ai ve- nit de bună voie să: slujească împăratului) ;— 2 — o 

1400. Cărjaliu, pl. Cărjalii, soldați de ai lui Pasvanloglu, cari năvăliaiă . 
în țară prădând și jăfuind; fig. barbar, tiran (Zil. 281 : şi aă pălimit ţara de 
la o vreme încoace despre partea lălharilor Cirgialii, a cărora tată este mai 
întâi diavolul, iar al doilea părinte şi cârmaciă Osman pașa Pasvantoglu ;. 

- Hron. II, 186, 198: Cărjalii prădată orașe şi sate; R. III, 1. 65: când s'aă 
fost mai călcat țara de peste Olt, adică cele cinci județe de Căvgialii, căpe- 
tenie mai mare având pe vestitul tălhar Manah Ibraim; Bol. 16 : Tica ce nu știa frica : — că intra în Cârjalii — și da groază în Pasvanilii; Al. T. 636, 832); 
— cărjaliesc, de Cârjaliu (Negr. 24 : baltage chirjaliești), —2—V. pazvangiu. 

1401. *Catarâgi, o divisiune de Cazaci (Băle. 608); —?— V. martalogi. .
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1402. *Cealiii, tufiş (Cog. Arh. II, 33: sint şi mărăcini, cală, cring; ib. 
103 : mărăcini sint, păducei și cealti); — t. caly, ronce Z. 344. Mikl. |, 35. 

1403. *Cearşit, spion (Cog. Arh. 11,54: au prins pe un cearșit sclavon); — 
. casyd, (tahrit din p, gâsiis, espion) 7. 3412. - 

1404. *Cheatip, cliatip, logoteţel, scriitor de rind, inferior calemgiului(R. III, 
„1.77; Ur. III, 133; ef. ib. 234); — ar. 4jâuib, kâtib, qui sait 6erire, ecrivain, 
savant, scribe Z. 7310. Mik. 1], 4. V. divan. | 

1405. *Chefil, chezaș (Cog. Arh. II, 10 :-numai de va fi solul chefil, că 
nu se vor pierde banii); — ar. kefil, qui se rend caution pour q. ch., garant 
7. 754. MIkI. II, 5, | 

1406. Chesăt, încetarea negoţului, lipsă de vinzare; — ar. kesâd, manque 
de dâbit, de chalanăs; stagnation du commerce Z. 7493; ngt. zeoărt, diftieulte 
de vendre. : | | 
„1497. *Ch6ziă, destin, noroe (Cr. [, 28 : norodul jurând pre chezii cei buni 

sai pentru norocirea împăratului), — cf. ar. Pază, destine, destin. Z. 7035. 
1408 Uhiapoglu, hoţ dibacii, şiret;.— p. t. kahpe, temme publique, pro- 

stiluce; hahpe oglu vulg. kahpohlu,'vaurien, fripon (oglu, fils) 7. 6932. 
Mikl. 1; 88. E 

1409. Chichirgiu, cofetar (Al. T. 126 : cjubuccii și chichirgii) ; — chi- 
chirgi-bișă, vătatui cofetarilor (Al. 'T. 101); — t. Selergi, confiturier (p. Seker, 
sucre ; confitures failes avec du sucre) Z. 5482. 

» 1410. *Chăusol6ii, un fel de piele argăsită de capră (Cog. Arh. II, 247 [tarifa 
„vamală din 1761] : chiusoleiă, de unul 19 bani) ; — t. lkosele, espece de cuir, 
peau de châvre tannee, cordouan; cuir ă semelle; semelle (d'un soulier, etc.) 
2. 71142. | | 

1411. Cilât, roş (Familia, An. III, 301 [căntec de vornici!] : un fes citat — 
lat — să'ți fie de înhobotat); — t. cyl; picol6, roux, brillant et neuf 7. 3692, 

1412.*Cinie, (pentru cinghie) cârlig ; unealtă de lemn, de fier sai de sticlă 
(Carte rominească de învăţătură... [laşi, 1644: ed. Sion] p..28: cinii bune ca a- 
cele de furtuşag; ct. p. 73); — p. ten, eourb6, crochu; eroc, grifle; cengel, 
croe, crochet Z. 3685. 368c. V. cinghel, cinghir. | 

1413. *Ciocân, toeag (Cr. III, 306 : înaintea izbașei ciaușii cu ctoianile lor 
a mănă după rindaeală); — cf. î. Gewhân, cewlen, bâton recourbe, crosse, 
raquetie (Bianchi). 

1414. *Corân, cartea sfintă a Mahomedanilor (Cog. Arh. 1], 14: cămilă îm- 
podobită frumos cu chivot, deasupra căria șede un copil cu coranul în mână 
deşchis); — ar, lord, le livre par excellence, le Coran Z. 6965. Mikl. I, 101. 

1415. *Corsăc, un fel de blană de vulpe (Cog. Arh. II, 248 [iarifa vamală]: 
corsac, blană 220 bani); — t. lursak, corsac, renard de 'Tariarie 7. 714, 

1416. *Cotip, cotopur, un fel de stolă (R. II, 1. 334: giubea... profirurile 
de cotopur ; îb. : seurteică... profirurile câtup) ; —? — 

1417. *Darai, un fel de postav (Cog. Arh. II, 244 [Tavita vam.] : darai 
turcească, colul 5 bani; darai leşească, de 14 coți, 1 leă vechii); — ? — 

1418. *Demetuin, legătură, pachet (Cog. Arh. 11, 245 [taria vamală] : 
demetun de tiutiun, de 14 ocă, 1 leu vechii); — t. demet, faisceau, bolte, bou- 
quet Z, 433b. Alikl. |, 46. , | 

1419. *Derhânt, sirimtoare, corp de pază (Cog. Arh. II, 3% : acolo la Cum- 
bărahanea este și derbent, de păzesc martalogii; ib. 40); — p. derbend, en- 
droit facile ă dâfendre, fort, d6fil6, pont, ete. ; corps de garde (dans un dâ- 
(il6); cabane d'un gardien 7. 4252. Mik. 1, 47. 

1420. *Deşeclie, pinză groasă pentru saltele (Cog. Arh. II, 245 [tarifa va- 
mală] : deșeclicuri, o parce, 9 pol bani); — t. dăzele, dăseh, lit, matelas (dii-
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Semek, Glendre par terre, p. ex. des tapis ; paver); bulg. djusehlik, coutil ; serb. djuekluk Mikl. [, 52. V. dușumea. SR 1421. *Dibă, stofă de mătase întrețesută cu aur (Cog. Arh. Il, 15 : după dinşii venea oile înțolite tot cu țoluri cusute cu sîrmă, cu dibale, cu crasir şi incinse cu brie de argint); — p. dibă, ctofte de soie, brocart, bordure brodâe 2. 445. Mikl. 1, 48, 

1422. Drahia, fiu (Bur. 114:șite-aş intreba —de un drahiu al mei), —9— 1423. *Duşiş, poticnivea calului ; fig. desasiru (Cr. II, 68: dintracel dușiş ce s'a limplat Șvezilor atunce); — t. dasăs, bronchade, faux pas d'un che- val ; t. dâăsmek, tomber, dâchoir : iomber dans le combat, mourir 7. 440, 1424. Emir, principe (Cal. p. 1881, p. 79: numai emirii adică urmașii lui Moamet ati dreptul să poarte calpac verde): — amird, regele Egiptului (Dos. Dec. 2252: amira adecă soltanul Misiriului) ; — ar. emâr, abrev, mir, chef, commandant, prince, descendant du prophete Mahommed 7. 97. Mik. II, 57; mrom. amira, rex (Mik. R. U. 1], 11). V. îmbrohor, miralaii. 1425. *EziGt, risipă (Cog. Arh. II, 74 : să nu se facă atâta ezict, ce să se (acă o fărămă de iconomie) ; — ar, ezijet, dommage, înal caus6 âq. qn., vexalion ; peine, mal prouvâ 7. 226, - | 
1426, *Geamaşirgi-bâşă, slujbaşul Curţii care avea îngrijire de spăla- rea rufelor domneşti (Fot. 111,311); — p. gâme, piece. d'6toffe, vâtemeni, ha- bit, couverture, enveloppe; Sâme Si), blanchisseur, linge 7. 345, V.gramantan. 1427. Geannbât, animal, dobitoc (Gaster, Literatura populară romină [bi- let de plăcintă], p. 530: ai sutletul de geanabet, — eşti îmbrăcat ca un ceap- cân —- şi ai pretenţii get beget — să le fălești că eşti romin); — p, fân, âme ; gânâwer, gânawar, animal ; bâte fâvoce ; porc, sanglier 7. 345c. 3465, „1428. *Ghibreă, gunoiă de îngrăşat pămîntul (Cog. Arh. 11,245 [tarifa va- mală] : ghibrele, de zece testele, 9 pol bani): — t. gâbre, gubre, fients danimal, engrais, fumier din gr. zozpia 7. 765. Mikl. 1, 18. 
4429. *Ghiugin, dihor, custor (Cog. Arh. 1, 245 [arila vamală] : ghiugine, tanele de trei, 1 ban); — t, giigen, găgen, putois, castor 7, 7682, 1430. *Ghiulâr-âga, lit. comandantul miliției ; şelul artileriei (Fot. III, 250, 257 ; Căoranu, Revoluţia lui Tudor Vladimirescu, p. 6 : giuler aasîn 0]; —t. kul, serviteur, esclave ; homme, soldat ; collect. mililaite 4. 719a. 1431. Ghinlghiulia, ghiurghiuliu, de culoare roş-purpurie (Catastitul Mr. Colroceni din 1681 [în posesinnea d-lui Hasdei] : sfită de tabin Qhinlgqhiuli,. ib. : stihar de tabin ghiulghăuli ; R. 1, 2. 340 : 0 boiama ghăurghiulie cu be- teală) ; — p. găl, rose, fleur; găl-lii, ros 7. 7555. Mik. ÎL, 13, _ 1432, *Giubân, amant (Mag. Ist. |, 316: căruea zie unil să” [i (ost giuban fiind frumuşăl) ; — p. gewân, făwâu, jeune, adolescent, jeune humnme 7, 369 ; serb. adzuvaa, favorit. Mikl, I, 56. ia 
1433. *Giudei, suliță (Mag. Ist. IV, 356 : alţii Pau împuns în spate cu gfu- delele) ; — 1. gida, javelot: Bianchi 1, 605. MikI. [. 55. 1434. Malcp, lit. cotul din Alep ; (mold.) unitate de măsură pentru stofe; — t. xaledi, halebi (pik), Paune d'Aleppo, - 1455, Ialimă, numele povestitoarel (propriu vorbind supranumele sulta- nei Șeherazade, care spune împăratului poveştile) din colecția de basme a- rabe, cunoscută în Occident sub numele de «O mie și una de nopți» (ar. a- lef lailat avalailat), după care s'a întitulat însăşi colecţiunea acelor basme ; fig. povestire, intimplare minunată, faptă de mirare: (AL. D. V. 44.: o halima întreagă și plină de minuni ; Conv. XIX, 118: nu ți le mai spui p'alelalte, că sint halimale, domnule, ca la «0 mie şi una de nopţi» ale lui Gorjan, istorii arabiceşti; Millo, Chiriţa, p, 4: ce am păţit la spoziţie la, Viena a întrecut și
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Aleesandria şi Arghir şi poveşțtiie lui Anton Pann şi toate Fnlimalele din lume!; 
ib. p. il: cesă vă spaiă, boierii Dvoasiră, minunile minunilor, Falimalele 
halimalelor) ; — ar. halim, doux, palient, bon 7. 394%; ngr. vadpă, răcit, 
narration ; rîjs Kohmâc a! podohoriat, les mille et une nuit 'Dehăque, Dict. grec 
moderne lrangais, p. 264. 

1436. *Iarhâl, colan (Melchis. Rom. II, 429); — ar. xalyal, chaiînettes 
que les femmes se metient aux jambes Z. 411; „ngr. xapxâd,, collier Mikl.I, 71. 

1437. *ILusiin, fluturași de metal (R. II, 1. 339; botama verde cu husi- 
înuri) și — 29 — 

1438, I6le, pl. zîne rele, cari paralisează pe oameni : luat din tele, ata- 
cat de paralisie la mâini, la picioare sai la vr'o altă parte a corpului ; luat 
de iele, a merge cu repeziciune mare învirlindu-se, a porni val-virtej : po- 
porul se fereşte. de virtejul de vint, crezând că într “insul joacă ielele (Al. P. 
p. 10 [descânlie de iele| : voi, telelor, măiestrelor, — dușmane oamenilor, slă- 
pânele vintului ; R. II, 1. 385: [ielelor] vă duceţi la vintul turbat — unde cio- 
cârlia se dă peste eap; loan Văcărescu [lelele) : de om ori-care — iai mădulare, 
— lipsa să'şi dreagă — cu singe o încheagă ! — ard și usucă — ori-ce apucă ; 
Al. D. V. 13: ţi-e frică de strigoi — de iele, de vintoase, de stafii, de moroi). 
Numirea de «dinsele», ce se mai dă ielelor, este resuliatul etimologiei popu- 
lare, prin care poporul a identificat pe «stăpânele vîntului», pe «silfidele vîr- 
tejului» şi pe <zînele pricinuitoare de reumatism cu pron. pers. ele, căci po- 
porul «neci nu cotedia a pronuntiă nomele loru cellu ominosu, ci lu indica nu- 
mai prin pronumele elle, ce devine substantivu în acestu sensu» (Glos. 300). 
In Bucovina şi Transilvania elele poartă numele de vîntoasele ; — t. jel, vent, 
soufile, air : enflure, tumeur, rhumatisme 7. 965* Budagoit II, 361, 362. 

1439. Malt6h, maliin, un fel de postav (Conv. IX, 277: o roche de mal- 
tin; R. II, 1. 333:0 giubea căptuşită cu malteh; ib. 839: o roche albă de 
tulpan cu fusta de malteh albastru ; Fil. 206 : să'mi faci rochră de maltef și 
să'mi cumperi şal şi cercei de Lipsca) ; — 2 — 

1440. *Perpetân, un fel de materie (Cog. Arh. II, 250 [Tarifa vam.) : per- 
petan, bucata 110 ban); — 2 — | 
„1441. *Pruzgitie, un fel de materie (Cos. Arh. II, 250 [tarifa vam.] : pruz- 

giuc, bucata de 50 coţi, 95 bani) ; — — 
1442. Sânchi, adv. parcă (vorba se întrebuințează în următ. locuţiuni : 

dă'mi un pahar de vin, daţi-mi ceva de mîncare! lasă... sanchi al mâncat, al 
băut), — t, sanki, suppos€ que, comme qui dirait, comme sil 6tait (imper. 
din sanmak, penser, supposer) Z. 563“; bulg. sanki Mik! IL, 50. 

1443, "Tahregiu, seriitor (Cr. III, 138: Impărăţiea, după 'arzul lor crezând 
că va fi așa, trimisa un tahregiu și ad scris locul pre care "1 arătaă Tatarii, 

% fără de oameni; ib. 137 : şi acum Hotinul având loc puţin, ei [Holin- 
ceni] n'aă unde a se hrăni și să roagă Împărăției cu arz să le trimiţă un pa- 
hregi (|), ca să scrie și să jee pămintut ce'l arătaii ei, că "i împresurase să 1 
lipească la Hotin); vorba pare a fi o corupţiune din fete git: despre care 
vezi s. v. defter. 

144. *"Dropadr, un fel de postav (Hr. 11, 224, 166: tropaor doi lei şi ju- 
mătate cotu); — ? — 

1445. *Tulumeân, tulumeni, o divisiune a armatei mahomedane (Beld. III, 
406 : iea cu dinsul două tunuri și o mie de oșteni — dafereaoa lui mal toată 
și delii şi tulumeni ; Negr. 285 : i se trimiseră deci spre acest sfârşit câleva 
mii de tulimeant) ; — 2 — ,
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ADAOSE ȘI INDREPTĂRI. 

a) la Bibliografie : 

Cog. Arh.,  ”  Cogălniceanu, Mihail : Arhiva rominească. Ed. II. 2 vol. Iaşi, 1860-63, Dos. Dosofteiă, Vieţile şi petrecerile Svinţilor... Iaşi, 1683, 
Fot. Fotino, Dionisiu : Istoria generală a Daciel. Traa. Sion. Bucureşti, 

| 1859. Vol. III. „. 
Melchis. Rom.  Melchisedel:, Cronica Romanului, 2 părți. Bucureşti, 1874-75, 
Pash. Pashal, lanache (pitarul): Dialoguri şi Vocabular în tre! limbI (ro- 7 

mineşte, rusește şi turceşte) pentru toate trebuințele omului pri- 
vat şi omului ostaș. Partea I: Dialoguri p. 13 —160+4-1.—44 ; par- 
tea II: Vocabular p. 3—104. Bucureşti, 1849 (tip. los, Copalnig). 

.. Sulz. Sulzer, FE. JI. : Geschichte des transalpinischen Daciens. Wien, | 1781. Vol. III. . | 
Xen. " Xenopolu, N. D:: Brazi şi putregaii. Moravuri provinciale romîne. 

Roman original. București, 1881, 

d) la Vocabular : 

1. Pentru fabaciu în sens de <hatnă» v. Negr. Teatru, p. 58 : af vrea poate să îmblu în habaciu ca d-ta ? — Vorba se trage din ung, abacse (dimin. din aba) de aceeaşi ori- gină Hasdei, Etym. Magnum Rom. I, 64, E | 
2. Adaogă: abanos, adv. tare, trainic (Pan. P. V. II, 139: şade tot adanos—ţapăn şi vîrtos; ib. 98) ap. Hasdeu, Etym. Magnum Rom. I, 67.. pn 
4. Iată două exemple pentru atitir în sens de «mult» (Cal. b. 1883, p.13: copilul, în loc să tacă, plîngea şi mal abitir; ib, p. 4ă : sintem nişte fricoși mat aditiv ca mu- ferile, dacă ne am înfricoşa de un cap de femele). | 
12. Adetiu, astăzi mal mult în înţelesul de : dare pentru stupi, stupărit (Codr. s. v. a- beillage). a . E 

"19. Adaogă : ageamlic, prostia (Gorj. D. 6 : agemlicul, Vapprentissage). . 
22., Aiar însemnează şi «regulator» (pendul, orologiu) Glos. 11. 

"926, Adaogă : î. alaga din ala, de diverses couleurs Z. 84b; proverb : a păți, a că- 
păta alageaoa, a îi amăgit, a cădea în mare nevoe (Isp. B. 12: nimeni nu s'a putut a- : tinge 'de împărăţiea mea, făra să'şI- capete alageaoa şi fără să se ducă ruşinat; id. Sn. 
77 : ca să paţă vro alagea). V. şamalagea, | | : - - 27. Formele : alalal, ? halila ?. (v, salarat) sînt nişte abreviaţiunt ale crezului maho medan asupra monoteismului : Ză sMâh ilâ-l-lâh Z. 3302, 7583. 739b.. 

29. Adaogă: Iămăiță, lămăioar. serpillum; — ngr, dubiu, 1 
sp. fr. limon de aceeaşi origină Diez 1, 230, : e 

31. In privința lul aliman din ar. el-emân, sârete, grâce, cf, locuțiunea identică : a 
ajunge la aman. V. selamet. 

ing. l&monya; it. limone, 

Rev, p. Zet, Arch, şi Fi, An. II1, Vol. P, , *
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35, Aman însemnează (în cântecele de dor): ah, oh! Glos. 19. , 
43, Adaogă : anterlie, stofă de anteriuri (Cog. Arh. II, 243 : anterlicuri bune, de unul, 

90 bani); bulg. anteriluk; de aceeași origină e şi androc, vălnic, cretință, îmbrăcăminte 
țărănească (Jip. 144); rut. andarak, un fel de manta femefască Mikl. Î, 12. 

48. Arbiu se mal numeşte şi băţul, ce se bagă în ţeava pușcociului, o jucărie de co- 
pil (Ispirescu, jucării şi jocuri de copil, p. 11). 

50. Adaogă: t. arkan. 
51. Adaogă: p. yarmen vulg. harmân. , 
54. Adaopă şi formă tersand tCog. Arh. Il, 12: aă înghețat boazul mârit spre ter- 

sana; îb. 78 : pe denafară este zersana şi scală mare, tot cu tanganuri, lespezi de peatră 
încheete şi legate cu fler). Mik! II, 73. 

59. Cuvintul avtau pare a îi resultatul uner onomatopee din hart / care exprimă ru- 
pere saă îmbucătățire, o 

65. Adaogă : (At. Marinescu, Balade II, 115: "mr, pornise tot prin ţară — cu dol haţi 
la o coşară; Contemporanul 1,:483 [poesie popul.] : se primblă pre at călare — cu 5 
coade pe spinare). > - 

70. In loc de curte citeşte : strungă, tirlă de oi, 
72. Forma turcească Baba, tată sa păstrat în poesia populară, unde se vorbeşte de 

"Novac, vestitul general al lui Mihaiu Viteazul (Al. P. p. 144: Fosta cică un Novac— 
un Novac, baba Novac). e 

75. Adaogă: bagced, grădină (Cog. Arh. II, 32: are Şi vii multe şi bagcele). 
83, Iuruc-bairac, stindard alb de călătorie (Fot. III, 250). 
86. Balama, pl. balamale, pe lângă înţelesul de «fierul țintuit în ușă prin care se în- 

chide şi se deşchide», ma! are şi un sens figurat “<încheleturile trupului», de unde lo- 
cuţiunea <a slăbi din balamale», când cineva e aproape de a se prăbuşi. 

100. Adaogă : a face capul batalama, a zăpăci, a ameţi pe cineva. 
'101. Adaogă : t. Bazyrgan-baăy, chef fournisseur Z. 162. Cf. riza-pazdr, preţ de plaţă, 

de tirg (Cog. Arh. II, 82: numai cu riza-pazar le vor scoate gelepit oile; Ce, 388 : să 
le cumpere cu riza-pazar). i 

102.. Adaogă : t. baze. , 
103. In loc de: ar. bikjar, citeşte : p. bi-kdr, bekjâr, sans oceupalion, oisif; vagabond, 

“vaurien ; câlibataire (p. bi, sans; kâr:, travail, occupation) Z. 237c. '732a, 
104. Adaogă : Becer, slujbaşul Curţii care purta grija beciului saă cămarel, în care se 

păstra de ale mâncării (Fot. III, 309; Cr. III, 302: cibucciul, icl-clohodar, becerul, piv- 
nicerul, satirbaş şi baş-clohodar). : | , 

108. Adaogă : beilic, conac turcesc, casă ţinută de stăpânire pentru găzduirea Tur- 
cilor veniţi cu hărtil către Domnie ;—beizedea în L. B. p. 75% desfigurat în vezerdea; t. be- 

„ glikti, chancelier, chef du bureau imperial Z. 203b;—beclerg€, domnesc, de întâra calitate 
(Ur. IV, 131 : 20 parale oca de strafide roșii beclerge) : t. beglerăe, adv. princitrement, 

110. Adaogă : t. dileg, dilik, avant-bras, poignet; bileggik, menottes Z. 238c; bulg, 
bilezik, Delezul:, chaperon; cf. vsl. Bâlicugii, annulus de unde şi rom. belciug Mikl, 1, 27. 

114. Adaogă: t. derât, tahrif din ar. derdet, immunită, exemption, privilăge Z,:184c, 
- 115. Berbant mat are şi înţelesul de «şiret, şmecher» (fr. fripon);—p. berbâd, lit. donn$ 
au vent (p. dâd, vent) Bianchi 1, 342. | 

123. Adaogă : t. deslil, monnaie turque de 5 piastres Ham. XVII, 221, 
125, Adaogă : dezestin, bizestle, praţă, hală de mărfuri (Cog. Arh. II, 35 : într'această 

cetate este tirg frumos şi bizestie; ib. 42: tîrg frumos cu prăvălil multe, cu Bezestin), 
129. Adaogă: ar. bedewij, bedouin, habitant du desert (ar. bedie, desert), de unde se 

trage şi fr. btdouiu. Să 
13%, Adaogă : Bindc, calul domnesc ce sta totdeauna gata pentru foc (M.. Drăghiciă, 

st, Moldovel Il, 43); — t, bineh, cheval pour monter Z. 212€,
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141. Adaogă: bocciu, bocceangiu (Beld. II, 386 : unde "ţi sînt borerit, de doceiu mai socotit? cf. Jip. 32: încălțămintea boceie). - 143. Adaosă: Dbuhur'dangiu, dregătorul Curţii care îngrijea de afumătory (Fot. Mil, 290); "=t'buzurgu, parfumeur' Z, 179. 

- | 153. Brache, în înțeles de «îmbrăcămintea calului», poate fi și lat. draca, pantalon, despre ale cărei derivate romîne v. Cih, I, 28, - | 
171. Iniţiala m din cuvinte turco-orientale trece regulat în 8 în vorbe curat tur- ceşti Z, 798a, 
174. Cabădai (L. Ghica, Scrisori p- 39) e curat turcește f-abadaj ap. Pash. I, 23 : voinic „— hrăbriji —Făhadăr, 

| 175. Cuvintul turcese Habanice, kapanita (k. ica — si, ica) e identic cu il. gabanno “fr. gaban, manta, de ploae —de origină necunoscută Diez 1, 193. Cin. IL, 333. 178. Cacerdisesc însemnează şi : a trece contrabanda; a ascunde, a tăinui. 
180. Cadin pare a fi identic cu kadim şi pare deci a face cu cadină. V. hadim. 
182.-Adaogă : cafasul biserice, locul închis cu grilaj de lemn, unde stai femeile. ' 
184. Adaogă : caftangiu, slujbaşul Curţii care îngrijea de garderoba Domnulul (Pot. 

III, 290, 310; Sulz. LII, 167);—căytănesc, a îmbrăca cu caftan, a pune In funcţie, a boteri 
(AL. T. 8: când se căftănea vrun boler, se ducea bărbier-başa de!'l râdea cu bricile 
cele de mirgean); — căftănte, holerie ; — t. kaftansy, valet de chambre Z. 705b. 

200. Cf. calemeheriu, un fel de stofă (L. Ghica, Scrisori p. 138; Conv. XIĂ, 294). 
203, Adaogă: ar. alifa vulg. kalfa, qui remplace, vicaire, successeur, calife ; sous- 

chef d'un bureau, sous-maitre, commis, gârcon de mâtier.Z. 4125, . 
211. Adaogă : cf. camuldh, un fel de materie (Cog. Arh. 1, 98: cu postavuri, cu ca- 

mulahi şi cu fel de fel de odoare şi de unelte). Ă 
213. Adaogă :. căneală, praf de boit (Cog. Arh. II [tarifa vamală] 248 ; cheaneală, 

oca 5 ban!). | | E 
217, Cuvintele: «mer. caplăma... ete.» să se treacă s. v. capladisese, 
218. Adaogă : capanliă, negustor de grine (Conv. XIX, 300 : capauliii aă tăeat nartul . 

griului la schelele Dunărir pe 6 lex chila şi ped par. ocaoa de unt şi de miere). 
221. Adaogă : t. kapysyz, Lit. sans porte; — capu-oglân, capu-olân, omul trimis de 

Domn înaintea instalăril sale (Fot. III, 202 ; Cloranu, Revoluţia lur T. Vladimirescu , 
p. 10 : Scarlat Calimah trimise îndată capu-olanul sei); — t. kapu oglan,. jeunes de la 
Porte ; les commissionaires.des ambassadeurs €trangers Ham. XVII, 47, 

2253, Caracâncea, drac, nalbă ; ex. lua-te-ar caraconcea; — î. lara kongoloz, demon 
du desert, loup-garou, spectre, revenant, cauchemar Z. 7283; bulg. karakoncâ, stafie 

"MIK. 1, 98.. | . , N , 
232, Caramfil, (carafilă , catafir) cu sens de «sticlă» e de aceeaşi origină cu fr, ca- 

rafte, it. carafta, sp. garrafa, Diez [, 112 — şi deci trebue ;despărţit. de «floarea» ca- 
vamfil Diez ], 291. Ie | 
„234. Adaogă: hercancă, manta princiară (M. Drăghiciă, Istoria Moldover 1,103 : înlo- 
cuindu-se cabanița prin herzane, un fel de hlamidă saă mantie împărătească ca a sul- 
tanului de postav. cu două feţe vânăt şi roş, aninată la grumaz cu un agraf de pietre 
prețioase; îb, 1, 195 :. primirea, semnelor domneşti, cari după tuluri, era, acum herva- 
neaoa, sabie cu brilant şi un fes, purtând diviza domnească la încheetura canafulul). 

240. Adaogă : casap-bâșă ,. vătaful măcelarilor (Cog. Arh. II, 8); — kasap baăy, pr&- 
pose des bouchers Z. 702b, | - | 

249, Adaogă : catifeluţă, fr. pensete (fleur) :. t. ladife cicegi, amarantă; hulg, kadi- 
fenka, amarantă MIiKL 1, 83. | 

256. Adaogă:: cataz-bdșă, slujbaşul care sta în picloare afară la 'uşa Domnului (Fot. 
UI, 311). | | | _ e 
987, Adaogă : cazacliu, negustor ce ducea marfă în țara căzăcească. (Cog. Arh. II, 
237 : cazaclii cu blane de Mosc s'aii aşezat să dea câte 16 ler vechi de car), — ca-
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zaclie=—căclulă căzăcească ; — cazdeul, vîntul de răsărit , lit. vintul « ce bate din spre 

țara Cazacilor (Vida, Gram. romîno- franţoz. p. 458). 

262. Vorba &akyr are turceşte și sensul de <pervier, &merillon». cu care cf. rom. 
ciocărlan, ciocârlie. 

264. Adaogă : ceadir, cort (Cog. Arh. II, 100: şi Tau trimes pe diînsul la ceadir). 
276. Adaogă : cearcagi-bdşă, căpitenia cearcagiilor (Cog. Arh. I[, 53); — carka&y-ba3y, 

le comandant des voltigeurs Ham. XVII, 245. 

284. Adaogă : t. eausler emini, intendant ou directeur. des ăaus Ham. XVII, 44. 

285. Adaogă : t. or &ekme, botte Z. H61c, cf. ser. &elme, un fel de platoşă de argint 
sai de alamă Mikl. 1, 39. 

288. Iată o explicaţiune a celenghiului (Cog, Arh. II, 85 : îl a pus celenghiă de ar- 
gint în cap, simn de vetejie... aceste celenghiuri sînt făcute de argint cu.trei penişoare 
în chipul penilor de găină de cele mal mari şi jos, unde sînt împreunate,, aă codi- 
şoare care o înfige în saric). 

- 815. Există şi forma carzan (At. Mariensseu, Balade II, 56 : de un carran domoese şi 
" negustorese— ce! acoperit cu 'pocrov negrit);—cf. chioredu, cârăuş, chirigiu cu car mare 

şi cu mal mulți cal (Cost. 185. A 
317. Adaogă : Al. T. 505 : măcar să'mI facă la masă vr'un cheșehet, vr'o plachie, 

vr'o musaca. 

321. Adaogă : p. tez-4b, eau forte, acide sulfureux (p. tiz vulg. tez, aigu, fort; db, 
eau) Z. 3328, 

331. Adaogă : chimir, boltă (Cog. Arh. II, 27: apa de la un loc e adusă pe chimi- 

uri de' peatră nalte, pînă ce intră în cetate, de se împarte la fântâni). Forma mol-. 
dovenească chimer are asemenea ambele sensuri : șerpar și boltă. 

354. Adaogă: simelr (Cog. Arh. II (Tar. vam.) 248 : linguri de simeir);—p. Semsâr vulg. 
sim3ir, buis (bois) Z, 550c, 

366. După cuvintele : «o formă intermediară neogreceascăt, adaogă : «16 sai lov), 

care formă însă lipseşte». 

369. Adaogă : t. corba din ar. p. Sorba, soupe, potage (ar. Sariba, hoire) Z. B52b, 
V. șerbet. 

370. Adaogă : it. searlatto, sp. escarlate, prov. escarlat, mlat. scarlatum, fr. &carlate, 

engl. scarlet—din p. sakirlât, despre a cărui origină v. Diez 1, 369. 
378. Adaogă : cebâtă, cibâtă;—cibdte pl. (vechiă termin juridic) îndemnizare pentru a- 

lergătură (Hasd. Cuv, 1, 53, 54%; Melchis. 41, 68), cf. mlat. calciarium ; cf. bulg. ajakter, 

plata trimisului din t. ajak teri, sudoare de picloare (ajak, pielor, fer, sudoare) Mikl. 1, 

7;—ciuboţica cucului, primula veris ; — ciuboțica ursului, Corthusa Matthioli (Br.). 
389. Adaogă: cizit, țerit, materie saă vopsea de această culoare (Melchis. Rom. II, 

129 : un civit s'a dat: diaconului Anton; Cog. Arh. II, 255: [tar. vam.] evit lahor, 
oca 44 ban). 

899. Coinac are şi înţelesul de <tavle saiă trictrac» (Indreptarea * Legi! (Tirgoviște, 
1652), glava 10% : tavliile se cheamă şi coinacele şi harjiţele cale ce joacă). Probabil 
prin confusiune cu t. ojnak, qui joue ; articulation Z. 1632. MikL. II, 34. 

407. Adaogă : copcă, gaură în gheaţă (Al. T. 52); a se duce pe cope, a se afunda, 
a peri. 

414, Adaogă : coz, adv. minunat, prea mult, foarte (AL. T. 656: le prinde cămaşa cu 
altiţe de minune şi 's (rumugele coz [, ib. 665 : 's mîndruleţe coz/; ib. 740: serdarul e 
însurat. c'o nevăstulcă... coz /; Xen. 17: s'a făcut frumoasă coz/), 

416. Adaogă: cf. matracucă, [din mitră+-eucă 2] pop. mitropolit (Jip. 101); femele rea, 
răulere neroadă şi fudulă (Laur. și Massim, Dicţionariu II, 252; Isp. B. 97: şi sta stîrcit în- 
tr'un colț, ca şi când ar fi fost matracuca, sora doamnei). Să nu fie aci matracucaZmătră- 

"gună, plantă numită şi <mătrăgună-doamna mare, împărăteasa hurulenilor»>, Iar sen- 
sul metaforic să resulte din vr'o legendă populară ?—Există și o formă scurtată macucă
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(Xen. 249 : nu vezi ce mutre face femela lui? n'am văzut încă aşa lighloae înțepată.., 
e o zacucă şi nimic alta !). î. - - „i 

417. lată două pasaje importante privitoare la curiosul obicei al Cucilor, Primul s'află 
în Dos. Ghen. 25-a: «Acesta fericitul Timothei purta cârma Efesului; Yară idolo-sluga- - 
şiy, pentru o a lor den moşi sărbătore carea să chema catagâghion plină de pozne 
reale şi spurcate. Purtând a mănă idoli! și podobiţI cu un fealii de obraze ghidușeşti 
cântând descântând dintr'insele, alerga tâlhăreaşte dă ținea calea a bărbaţi şi a femei, 
săval cum fac la. nor cucii [la margine : obiăae păgâneşti] şi cela ce trag în vale. . 
îî. ... . ... > Al doilea pasaj într'o copie făcută de d. dr. Gaster de pe un Ms. a] 
Academie! [Sturza. Scheiu, 1754] intitulat : Învățătura pe scurt înpotriră a multor vele: 
închipuiri, careă neștiind fac unei din creştini şi dovediri de unde să trag acele rele 
și ce închipuese, în cap. 6, fol. 122b—4124a, unde citim : «Alţii cinstea pre un idol anume 
Cupal, pre carile îl numea. D-zăul rodurilor pămîntului, care la pârga scecerişulu! la o 
zi a lor însemnată îi aduce jertve, şi adunându-să bărbaţi şi muieri înpletindu cunun - 

” de burueni îşi pun în cap şi să şi încinge cu buruent. Și unei din bărbaţi să înbrăca în 
halne muereşti, ca putându e a guca ma! grozav şi mai răsfățit de cât muerile, să 
poate îndeamna pre privitori şi pre tot norodul spre toată pohta spurcate! curvii, după 
cum place diavolilor ce lăcuea în boz; și așa gucând şi sărindu adesă ori pomenlea zicând : 
Cupal! Cupal! Acastă urătă închipuire și pănă acum să ține aice în ţara noastră pre 
ia unele orașă și sate de să înbracă bărbaţi în haine muerești și să numescu cu numele 
aproape de numele Cupal, adecă : Cucă sai Călucei, Jăcânduși şi aceştie cununi de 
duruenă anume pelin, dar cel mai anulţi ce nu Goacă , iur pelini tot “şi pun în briă şi 
cată cu asemănare aridoma închipuescu acea de atunce sărbătoare drăcâscă și prăznuire 
idolescă;» îb. fol, 124b : «Deci prostimea la aceste doao (nai: sus pomenite) atăta să în- 
şală, căt adecă de la Cnc€, cum că ar lua vindecare de-toate neputințăle sale prin 
călcare Cucilor j» ib, îol. 125a: «Căci destul este la ace! ce cred aşa adecă, că pre- 
cum cred credincoşii, că prin atingere sfinţilor apostoli cu numirea lu! Hs, s'au dat 
vindecari acelor bolnav, așa și acum sar da prin călcarea spurcatelor picoare ale Cu-- 
cilor şi aceştie cel mal mulţi sint ţigani pucoş.> —Tot în privința Cucilor e interesant 
a reproduce aci cele spuse de Miklosich privitor la «turice», numele slovac al Rusa- 
liilor : «E permis a cugeta, că serbătoarea 'şi trage poate numele săi de acolo, că la 
vro petrecere populară, ce ar cădea anual pe la Rusalii, juca un rol chipul taurului 
(tur). Cf. Ducange : «cervula, cervulus : ludi profani apud ethnicos et paganos solebant 
quippe II Kalendis ianuarii belluarum, pecudum et vetularum assumtis formis huc et 
illuc discursare et petulantius sese gerere, quod a Christianis non modo proscriptum, 
sed et ab iis post modum inductum constat». Cu această ocasiune mal amintim, că la - 
Crăclun şi la Căşlegi Polonil preumilă un flăcăă străvestit în bour, că odinioară la 
Ragusa în timpul Cășlegilor mășcile obicinulte craii coroje, zila şi turica; şi că tu- 
rica înfăţişa o figură cu cap de cal cu gâtul lung şi cu picloarele lungăreţe». V. Die 
christliche Terminologie der slavischen Sprachen (Wien, 1875) p. 26. 

422: Cultuc se Xa şi în înţeles figurat de «refuz», când se face şi un gest cu măna 
(Isp.B. 164: zînele se rugară, ca barim nucile cu haine să le dea. Băiatul le arâtâ coltucul). 

423. Adaogă : cul, soldat (Cog. Arh. 11, 66, 14: pre care lau dat pre sama culului 
sâ'l păzească); —culnihaldgasi, comandant (Ur. III, 127). V. Ghiuler-aga. ” 

435. Adaogă : cușcă, coteţ, colivie; (mola.) coș, cutie (Pan. P. V, 105: dacă al intrat 
în cușcă, trebue să cânţI cocoşeşte ; Al. T. 57); tot de provenință orientală e și chioșc 
(Cog. Arh. 1, 15, 17: ajungând la chioşeul împăratului; Isp. B. 152 : împăratul, fiind-că 
scăpase de o mare primejaie, ridică un chioșc în pădure aceea). , 

437. Adaogă : cf. noricatân, un fel de materie de bumbac (Cog. “Arh. JI, 249, 251 
[tar. vam.]: novicaton, bucata 1 leă vechii, postav novigaton, bucata 132 banl). 

438. Adaogă : dădățel, dedeței, Pulsatilla vulg. (planta se întrebuinţează de dădace 
pentru scăldatul pruncilor). | !
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451a, Dardt, cevemonial, pompă; lucrurile trebuincoase unui tot, tacâm (M, Drăghiciu, Ist. Moldovei I, 103; nu după multă vreme s'a modifica! daratul acesta al Domnie, ib. II, 159: înjghebând tot! daratul curţii după obicelul celor vechi); — p. dârât, pompe, magnificence Z. 4195, . 
452. Adaogă : daulhaned, tabulhana (Cog. Arh. II, 13, 86, 134; ib. 37: dalhanea ; ib. 16: dulhanea). V. Diez 1, 38. : 
456. Forma moldovenească pentru derbedesi e derbeder (Xen. 236: un sturluibat, un derbeder, un vîntură-ţară, în sfirşit un om de nimica), 
'469, Divictarul era cel ce îngrijea de călimările Domnului (Fot. III, 309; Sulz, IN, 168; loan Ghica, Scrisori p. 9). 

| 471. Dolfa n'are a tace cu doldura. fiina identică cu doica. V. dulăii, 
474, Adaogă : dim. dorlecti, un rod de mărimea, castraveților, numiţi în Moldova dostănei ; — d'a dovlecei, numele unui joc de copil în judeţul Dîmboviţa Hasdeă, Etymol. Magnum Rom. I, 30. 

. 484. Dulâi însemnează numai <cătme clohănese» (Îndreptarea Legii (Tirgovişte, 1652), glava 304: de va ucide neştine câinele păstoresc, ce. se zice dulâu de turmă de ot); adaopă: dulucă — duluţă, Iute, repede (Cal. b. 1833 p. 21: mal mergând, setea. se înteţi și se mări dulucă; Isp. B. 79: dară lupul, să te ţi pîrleo! lungi pasul lupeşte şi se duse duluță, de nu mal dete cu mănă de dînsul). 
509, D. Raoul de Pontbriant (Diet. p. 254) deduce pe faer din germ. Feuer, o etimo- logie, care pare a se confirma, de oarece cuvîntul romînese figurează la începutul unor satire populare îndreptate în contra Nemţilor, 
520. Cf. fesfestle, dichisurI femeiești (AL. T. 920; să mă facă pupulcă cu fesfesele boiereşti ; ib. 942: pentru inimi aveam nadă — nuri, taclituri, fesfesele; Negr. Teatru, p. Ol: o fetiţă de la ţară nare atătea fesfesele — se găteşte la isvoară cu ghiocl și vIorele). 

" 
526. Pe lîngă flu mal există şi forma pilu, elefant (Dos. Ghen. 12b: arătândusă sîngur svintui feace de fugiră Persir, pornind asuprăle mușiţe și țînțari ca nourii, de care cail şi pilit potricăliți rumpea legăturile şi fuglea). . . 
380. Adaogă: pirpiriu, slab, lânced, mişel (Glos. 447, Isp. B. 279: când se des- „metici și se văzu el pirpiri— cosae, golănel și gonit). V. sacsana. | : 
531. Fistichiu are şi sensul figurat de <cludat» (Xen. 144: să nu te fi apucat așa 

vrun gust fistichiu). ! , 
336. Adaogă : fustaulie, haină (Melchis. Roin, II, 129: un fustanlie de aganbani albă cu rînduri). Iată diferitele calităţi de fote (Cog. Arh. II [Tarifa vamală din 1761] p. 254 : fote chiurcbeș, păreche 72 bant, fote chiurchi calem, 100 pentru 77 banr; fote celbiș, pă- 

rechea 30 bani; fote eli-calem, părechea 88 banr; fote carabura, de 2 testele, o parcea ; 
fote zărgele, părechea 20 bani, fote otuz-beș cale, părechea, 60 bani). 

544: Cf, locuţiunea : a merge găitun, a merge strună. | , 
581. Ghimirlie în sens de cocloabă (Cal. b. 1883, p. 22: o pocitură de bătrân gâr- 

bov.... sta ghemuit înaintea unei ghimiriii de bordeiă şi dârdăea, ca cum lar fi găsit 
tremuriciă ; ib. 23: luâ de subțiori pe unchiaș şi intrâ cu el în ghimirlie), 

596. Pentru etimonul lui ghizluc cf. Pash, |, 24: îmbrăcăminte — odezdâ—ghitdilik, 
601. Adaogă : gigică (vorhă copilârească) plăcut, frumos. | - | 
614. Adaogă : a se face agiu, a se duce la agialic, (prov.) a se ruina, a plerde starea, 

a sărăcl. 

624. Adaogă : a bate alcaoa, (prov.) a plerde timpul în deşert. | 
637. Adaogă : haram, aram: 1. a) vită rea... ce nu! bună de nimic (Glos. 283: un 

aram de cal; cu aceşti arami (şi aramuri) de ca! nu poţi face nimic; Th. D. Speranța, 
Anecdote populare în Contemporanul, An.-], 199: măr! a draculul hăramuri, sar şi 
strică prin grădină); d) vită ce umblă din stăpân în stăpăn, vită vagabondă; 2. fig. 
om de nimic, incapabil la nimic şi totdeodată râă și mișel (Glos. 283! ce să faci cu -
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acest aram de servitor ?); 3. căştig fără muncă, lucru fără spor. (Pan, P. V.. III, 80: după cum haram veniră, astfel şi haram Sai dus; ib. 133: ce mănîncă e halal, ce îmbracă e haram); — cf. hărămtc, bandă, ceată (R. | 2. 386: lâsâ câte un hârâmue 
de ostași). 

665. In Vida, Gramatica romino-franțozească (Buda, 1833), se află şi forma handac 
la p. 481: Ia fosse, handac. 

677. In loc de «din stomahul găinilor> citeşte : «din capul pleptului sa stomahulu! 
la găinb, . | | | 

“679. Adaogă: (AL. T. 204: amandea la scară; ib. 1006: dos la față şi amandea la 
moş Miron). , N 

693. Adaogă . sbrictdr, slujbaşul Curți! care da Domnului de spălat (Fot. II, 290). 
699. Adaogă : iedec, toate lucrurile unui tot; ex.: îedecul casel. 
703. Erugă însemnează şi : scursură de apă, albie de pâriă. . 
719. In judeţul Muscel se aude și angrişdi, o floare ce seamănă cu îndrişain, 
1299. Nu ştim, dacă moneda pomenită de Cantemir şi în Cronice e identică cu ul- 

tul, monedă austriacă de 15 crăițari (L. B. 726). | 
1426. Geamașirgi-başa e identic cu samasirgiu şi trebue trecut sub această din 

urmă vorbă. , : o 
NB.. Mal adăogâm şi un şir de cuvinte dispărute, al căror sens şi etimologie ne ati 

rămas necunoscute, dar cari sînt probabil de origină orientală : 
* Bacliu—(Mih. Cloranu, Revoluţia lul Tudor Vladimirescu, p. 31 : care avea numai 

vr'o 80 de baclii sub a sa comandă). Poate că vorba eo corupțiune din ești. 
*Buchr—(Cog. Arh. II, 243 (Tarifa vam.] : brie halalei buelir, de unul [i ban!). 
*Capieuil—(Cog. Arh. II, 255 [Tar. vam.]: halali capicul, bucata 20 bani). 
* Casric--(Ur. IV, 132 : 5 parale oca de păcură cu casrie), 
*Celbiș — (Cog. Arh. II, 254 Itar, vam.) : fote celbiș, părechea 30 ban). a 
*Ceplde-—(Cr. HI, 161: eară pe El-apasi anume Ali-Aga, şi cu alt ceplac, anume Mur- 

taza Aga, Pai trămes să năzuească la cășla hănească), ef, t. cyplak, nu, d&pouillă Z, 3492. 
[Vorba însemnează : golan, biet, sărăcuț (M. Drăghiciă, Ist. Moldovel II, 131 : unde şi 
unde apol mai răsărea câte un ceplac de Ienicer pribegit din ortale)]. 

*Cetalmezfe—(Cr. III, 199 : şi îndată capichehaea ati scos cetalmezia, de aă dăt ştire 
la Grigori Vodă, cum că a murit tărzimaaul), cf, t. catal, fourche ; fourchu, 6qui- 
voque Z. 346c. [Cuvîntul e o corupţiune din cetal-menzil, ecstra-poştă (AM. Drăghici, 
Ist. Moldove! 1, 216: Cantemir al doilea Dimitraşcu..... ai venit în Moldova cu mare 
grabă prin cetal-mezdl spre îndeplinirea mal multor porunci împărăţiel, îb. II, 72 : caY- 
macamil însă ajungând la lași cu poştă grabnică, cetal-menzâl, Mavrocordat ati găzduit 
la curtea cea nouă). V, menzil, 

*Chichidle—(Cog. Arh. II, 248 (Tar. vamală) : chichidie, o ocă, 9 pol bant). | | 
*Cinghir—(Cog. Arh. Il, 256 [tarifa vamală din 1761]: cinghir, de 14 ocă, 1 lei), 
*Ciopciiin—(Cog. Arh. II, 256 [Tarifa vam ]: ciopciun, oca.1 leii 8 potronici). 
*Didnt—(Hron II, 185 : acest Pasvantoglu era un ostaș diantit). 
*Eldm—(Cog. Arh. II, 245 tar. vam.] : elam cacom, blana, 40 ban). 
*Evri—(Cog. Arh. II, 249 [tar. vam.) : muhair evri, bucata 90 bant). 
* Puzle—(Cr, Il, 379 : Turcii ce vin tot belacoase, ceasornice de aur, fuzii... mil de ug. 

le dai; Cog. Arh. II, 255 [tarita vam.]: fuzii bune, de una 100 ban)); cf. ar, fyzzat, ar- 

gent (metal) Z. 667c, 
*Jtalil-—(Cog. Arh. 1, 255 [tar, vam.) : Halil, oca 5 ban). 
*Ilandrâş —ACog. Arh. II, 255 : (tar. vam. handreș, de 14 ocă, 1 leă). 
*Ialcichir—(Cog. Arh. IL [tar. vam.] 245: bogasie de ialoichir albe, de 7 parcele, 

1 leă vechii), | 
*Inductâr—(Cr. 1], 27 : un hatman dintre dînșir, anume Cuniţchie, ce era înductar).
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*I0rt—(R. II, 1, 87: cu banii birului să se dea îort la socoteala, ce vor trimite la vistlerie); . 

cl. t. jord, jurt, possession, terres que on possâde Z. 970, | | 
* Ichurlde — (Cr. II, 91 : şi frate-seu Ioniţă Rohmistrul, care Paă fost robit cratul Şvedu-' 

Jul fără veste de la duharduc), 
*Lască —(Cog. Arh. II, 248 [tar. vamală) : lasca blane; 

25 ban)). 

*Limie—(B. ÎI, 1. 240: o scurtelcă cu limii de samur). 
*Lirburi— (Cog. Arh. II, 244 [tar. vam.] : bogasie lirburi, de 7 parcele, do! lei vechi), 
*Litamdr—(R.-I, 1. 334: şase ghiozdane: două de ptele, patru de litămar). 
*Şifii—(Cog. Arh, II, 251 [tar. vam.) : postav șiftu, hucata 88 ban)). 
*Tabalin—(Cog. Arh. II, 254 (tar. vam.) : tabalin, cântarul 50 ban). 
*Tafhiiii—(Cog. Arh, Il, 254: taftuiti de săgeți, de 14, 1 leă). 

„105 bani; lasca tanele, sorocul 

*Tarcineld—.Cog. Arh, II, 253 [tarifa vamală] : tarcinelă, cotul 10 ban!). 
*Tehpergiu—(Belă. IN, 391 : telpergiu şi lacom foarte şi cât se dă îndrăsneţ).. 
*Tibân—(Ur. IV, 132 : patru parale un ziban de smochine nesmime). 
*Tratavd— (Cog. Arh. ÎI, 254 : zrataca, de patru legături, 10 ban!). 
*Ulamăd—(R. 1, 1. 239: o roche de pambriu galbenă cu ulamale). 
*Zârgele—(Cog. Arh. II, 254 [tar. vam]: fote zârgele, părechea 20 ban), 

[Cifrele indică numerotaţia vorbelor nu a paginilor. Pentru numereie însoi 
asemenea Adaose și îndreptări. Ni 

I. INDICE ROMĂNESC, 

țite de o steluță să se consulte 
umerele precedate de o cruce () însemnează că cuvintul respectiv figureaz 

numai în Adaose; Tar semnul (?) indică seria: de cuvinte adăogate la nota de la finea acestor Adaose]. 

Abă 1* aglamiu 19 ali'm 32 aramină 637 abands 2* agtanzâ'ri 642 „alişveriş 83 -arâp 46 abâr 610 agiu 614% alvă 626 arâr 47 „ abdâs 3 agud 20 amă 34 arâ't 1378 abitir 4* ahtinamei 905 amân 33* Arbănâş 52 abrâş 5 alalăt 936 amandeâ 679* - arbagic 53 acadei 6 alân 21 amanet 36 arbir 48 acartt ? alâr 22* amazitichlu 63 arbiu 48* acceâ 8 : ârde 616 „ambâr 630 arbuz 638 Achermân 9 ajdâr 23 amiră 1424 arcă 49 aclâz 67 alahabuilă 24 . Anad6l 37 arcaliu 49 acmâc 10 âla-bâla 24 anadâl 37 arcân 50* actinameă 905 alăciă 25 anasân 38 areciă 640 adaliu îl alageă 26* anateftâr 454 argali'c 17 adetiă 12* alâh 27 andre 39 argelâr 663 acân 21 alăr-beiu 28 andrâec 443 arghir 48 acâr 22* alâiă 28 angară 40 argimagzâriă 60 aferim 13 alăl 621 angarli'c 17 “ arimbaşă 637 afit 14 alalâh 27% angrișâi 719 "armâv bl* afin 15 . alămâ'iă 29* . anghinâră 41 arnăut 52. âgă 16 alandâlă 24 anis6n 48 Arnăut 52 agă 16 alăută 746 antâp 42 " arniciă 1377 aganbani 13 Albănâș 52 anteriu 43 arpagică 53 agărli'e 17 alcă 624% " anterlic $43 arsanâ 54% i. ageamiu 19* al&m 30 âră 1378 arsi'z 55 Agem 18 alihiu 48 arabă 44 arșă 56 ag&m 18 . alic 1377 arababură 24- arşic 57. . agemiu 19 alimân 31* arali'c 45 arşin 58 agemoglân 19 alimân 29 arâm 637* artân 59%
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artirosâsc 66 : 
arturisesc (6 
arţ 642 
ârz 60 
arzihâl 60 
arz-mahzâr 60 
arz-6dasi 931 
arzovâl 60 
arzumagzâr 60 
asauil 61 
ascherliu 62 
asmacluic 63 

„âspru 8 
astâr 64 
at 65* 
atişerif 648 
atirdisesc 66 
at-mâidân 65 
atlâz 67 
aţigân 838 
avaet 68 
avân-tâp 635 
avgiu 69 
avlie 70* 
azagiu 691 
ăzlu 71 

Babâ 472 
babâcă '72* 
babali'e 72 
bacâl 73 
bacali'm 73 
hbăcân 73 
băcân 74 
hacceă 72 
baccevân 75 
baclavâ 76 
bacliu ? 
bacşiş 77 . 
badană 128 
badie 1379 
bâer 86 
baerâm 84 
bagă 78 
bagceă +75 
bagdadie 79 
bageâcă 80 
bahadircă 81 
băteră 82 
bâreră 86 
bâler 86 
bair 1380 
bairâc 83 
hairactâr 83 
bairâm 8% - 
bairamli'e 84% 
balir 1380 
bălăbăn6s 85 
balamă 86* 
bâlbaş 88 
balci-başlic 88 
balgemez 87 
balgibâșă 88 . 
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balgi-başli'c 88 
balgiu 88 
bali 1325 
balimez 87 
balicdiş 1381 
bâloş 88 
haltâg 89 
balţi-paşalichi 88 
bâmie 90 
Bân 90a 
bân 902 - 
baragân 1382 
baraictâr 83 
baratâm 84 

" Bbaraimli'c 84% 
harât 114 
barâtă 91 
barbin 9ip 
bâre 92 
bârdâcă 93 
barieamli'c 84 
hârem 932 
bards 94 

“banit 95 
barutână 95 
basmâ 96 
bastârdă 1383 
bâş 97 
bâş 97 
başardină 1384 
başbachiculi 1385 
başbulucbâşă 165 
başcă 98 
baş-ceauş 284 
baş-clohodâr 36% 
başibuzic 97. 
başoldină 1384 
hatâc 99 
batâl 100 
batalamă 100* 
hătălâ'ă 100 
batalisesc 100 
bâtăr 8... 
bazageămbaşă 101 
bazâr 101* [101* 
bazarghlânbașă |. 
bazarghideân 101 
bazarli'e 101 
bazeă 102* 
bec 106 
becâr +104 
becher 103* 
Beciă 104 
heciă 104* 
heclerg& +108 
becriu 103 
bedeân 1386 
heg 106 .: 
beghir 107 
beglerhâiă 108 
beilic 108* 
bellicciu 108* 
b&iă 108 
beiă 108 

beizadeă 108* 
helclig 110 
belea 109 
belezic 110* . 
belşua 146 
beltea 111 
benghiă 112 
benic 112 
beniş 135 
bânt 113 
berât 114* 
berbânt 115* 
berbelic 116 
berdenud 1386 
berechâ&t 117 
berlânt 118 
berlic 119 
besecte 120 
bestahteâ 120 
bestea 122 
beşacteă, 120 
bEșchie 121 
beșleâgă 124 
hâşli 124 
beşli-dgasi 124 
heşlic 123* 
heşdanâră 1384 
betermeă 125 
bezedei 108 
beztl 1387 
hezesten 126* 
bezmân 127 
bichâr 103* . 
bidihiu 129 
bidineă 128 
bidiviu 129* 
bieâz 130 
bilşug 146 
bimbaşă 131 
bină 132 
binbașă 131 
binec 4134 
hinigiu 134 
biniş 135 
bis 146 
birbânt 115* 
birc 92 
bisactâ 120 
bischigiu 121 
bişig 146 . 
bitirdisâse 125 
bitirmeă 125 
bivgug 146 | 
bizel 1387 
hizestie +126 
bleanaă 136 
bâaghe 159 
boăz 137 
boceeâ 141 
boceiu ţ141 
boclic 136 
bodirli'ă 128 
hoeă 144 
hogâce 139 

129: 

bogasiu :140 
bogăz 137 
bogazie 140 
bogceă 141 
Bogdân 18 
bogdan-sarâii 142 
hoghiân 159 
bohâciă 139 
bohăz 137 
bohcea 141, 
bohordâr. 143 
borâ 144 
bofamâ 144 
bâiă 145 
bolbâl 146 
bolovănesc 85 
boloză 1388 
honâ6c 147 
horangic 148 
bosmâle 96 
bostân 149 
hostână 149 
bostangi-bâşă 149 
bostromengher 
boş 150 (818 
b6ştur 1389 
botceă 141 
bozafâr 151 
bozân 152 
bozdunâr 1368 
brăche 153* 
brâ 154 
briceâg 155 
buâz 137 - 
bubâcă 72 
bucceă 141 
bucluc 1390 
buclir ? 
bucluc 156 
hucmeă 157 
budali 158 - 
hufnă 159. . 
biga 159 
Bugeâc 160 
buhă 159 | 
buhâii 159 
bhuhasebeâ 867 
bihnă 159 
buhur 161 
buhurdangiu ț143 
butuc-imbrohor 
bufamă 144 [713 
bulurdisâse 162 
bulurdiu 162 
bulamâc 163 
bulgăr 164 

„ bulgari 139 
bulgur 164. 

" bălubașă 1654 
- bulue 151 
bulic 166: 
bumbâc 167 
bumbară 424 
bumbașir 874 .. 

9
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bunciuc 166 
bundic 147 
burghiu 168 
birgiti 1392 
burlăiii 169 
burstc 170 
burunghic 148 
busdunâr 1368 
busurmân 171* 
but 172 
butic 172 
buturigă 1304 
buză 152 
buzdugân 173 
buzdugeă 1393 

Cabaaâiă 174* 
cabân 218 
cabâniţă 175* 
cabâz 176 
cabul 177 
cabulipsâsc 177 
cacearmă 178 
cacerdisesc 178* 
cacâm 179 
caculi 1394 
cadaif 246: 
cadiascher 181 
cadi'n 180* 
cadi'nă 180 
cadiu 181 
cafalti'e 183 
cafâs 189* 
calea 183 
cafenes 183 
caftân 184* 
călafât 187 
caic 185 
caid 186 
caifet 187 
caimâc 188 
caimacâm 189 
caimeâ 190. 
cais 191 
căluş 192 
calabali'e 193 
călăciă 194 
călâf 205 
calafatez 1395 
calafir 232% 
călâte 206 
calangiu 195 
calâ'p 210 
călăuz 196 
calcân 197 
caldări'm 198 
cal&m 200 
calembâc 199 
calemeheriu 4200 
calemgiu 200 
calevi 201 
cal&vrii 202 
câlfă 203% 

U 
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călfătuesc 1395 
calgă 204 
căli'f 205 
căli'Ye 206 
calomfir 232 
câlp 207 
calpâc 208 
calpuzân 207 
călțun 209 
calip 210 
câmhă 211 
camohâs 211 
camulâh ț211 
canarâ 1396 
canât 212 
cânce 214 
cănese 213* 
cânge 214 
cântâr 215 
capâc 216 
capamă 217* 
capân 218 
capângă 218 
capanli'ă 218* 
capăsi!'z 221* 
capcână 219 
capegiu 221 
capichihaeă 220 
capicul ? 
capigiu 221 
capidldaş 720 
căpitân-pâșă 222 
capiadisesc 223 
caplamă 217 
capot 224 
capuchihâiă 220 
capugiu 221 
capu-oglân ș221 
caraboiă 1397 
carabură 1398 
caracolâc 225 
caracâncea 42253 
carafilă 232* 
caragâce 226 
carageă 227 
caraghl6s 928 
caragrâş 229 
Cara-lflâc 230 
carâl 231 
caramfil 232* 
caranfilă 232 
carapiți 1399 
caraul 233 
caravâni 934% 
Carâ-Vlâh 230: 
cârbâciă 235 
cărc-serdâr 1098 
cărdășie 236 
carmajin 237 
cârjaliu 1400 
cărmi'z 237 
carofil 232 
carvân 4315 
carvâsară 315. 

casabâ 238 
casabârt 239 
casâp 240* 
câsnă 241 
casri'e ? 
caşcavâl 242 
cășlâ 243 
căşt 244 
cât 245 
Catâra 649 
catait 246 
catarâgi 1401 
catarâmă, 247 
catârgă 248 
catarâiti 445 
catârt 248 
cătărie 445 
catileă 249* 
cati'r 250 
catrân 251 
cătun 252 
cătup 1416 
caute 253 
cauzilâr 181 
cavâf 181 
cavâl 255 
cavâz 256* 
cază 181 
cazăc 957% 
cazacliu 257* 
Cazălbâş 258 
cazân 259 
cazaschâr 181 
cazisc 181 
câzlâr 344 
cazmă 260 
ceacâ] 261 
ceacâ!r 262 
ceacşiri 265 
ceadi'r 264* 
ceâfă 265 
ceair 266 
ceâiii 267 
cealiă 1402 
cealmă 268 
ceâm 269 
ceân 269 
ceambur 270 
ceanâc 271 
ceâp 272 
ceapcâ'n 273 
ceapchin 289 
ceapi'n 273 
ceaprâz 274 
cearâc 275 
cearcagiu 276* 
cearceâf 279 
cearclită 277 

: ceardâc 278 
cearșâi 279 
cearşit 1403 

* ceatir 280 
ceâtmă 281 
ceât-păt 282 

268: 

ceatn 283 
ceauş 284* 
cehotă 378* 
cebuc 379 
cecâl 261 
cecărez 262 
cecmeă 285* 
cecmegeă 286 
cecmen 285 
cefteli'e 348 
cehre 287 
ceir 266 
celbiş ? 
celebiu 350 
celânghiă 288* 
celibiu 562 
celmă 268 
cenâc 271 
cepchân 289 
crphană 338 
ceplâc ? 
ceprâg 274 
cerhât 1172 
cercagiu 276 . 
cercelâr 290 
cerceveă 291 
cercliu 292 
cerdâc 278 
cergă 293 
cerşâf 279 
cerviş 294 
ceşm 374 
cetalmezie ? 
cetfelic 348 
cein 283 
cetir 262 
cevreâ 560 
cheabrr 322 
cheaneâlă 1213 
cheatip 1404 
chebâp 295 - 

“'chebe 296 
checiă 297 
cheder 298 
châf 499 
chefâ! 300 
chefil 1405 
chefteâ 324 
chehaeâ 301 
chel 302 
chelâr 3803 
chelâr 303 
chelâş 302 
chelfânez 304. - 
chelimbâr 335 
chelimât 305 
chenâr 306 
cheneât 307 
chepceă 308 
chepeneâg 309 
chep&ng 310 
cherache 311 
cher&m 312 
cherestea 313
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chertic 314 
chervân 315 
chervăsărie 315 
chesăgiu 316 
chesât 1406 
cheschet 317* 
chesergiu 318 
cheschin 319 
cheseâ 338 
chez 320 
chezâp 321* 
châzil 1407 
chlabâp 295 
chlabur 322 
chlapâglu 1403 
chlaruvân 315 
chiatip 14014 
chibrit 323 
chichirgiu 1409 
chichidie ? 
chiâbhe 296 
chi6f 299 
chiâl 302 
chresadâr 338 
chifteâ 82.4 
chihaei 301 
chihlibâr 333 
chilă 326 
chilermeneâ 327 
chili'£ 205 
chilim 328 
chilimbâr 335 
chilipir 329 
chimen 330 
chilig 302 
chimer 331* 
chimiân 330 
chimir 331% 
chinâdil 832 
chinteş 406 
chlolhaniu 341 
chlondoriiş 333 
chi6r 333 
chiostee 334 
chi6şe + 435 
chirachâ 311 
chirhană 335 
chirie 336 
chisargiu 318 
chises, 337 
chiseâ 338 
chişleâc 243 
chitâiă 649 
chitân 991 
chitie 1273 
chiib 342 
chiulâf 340 
chlulhân 341 
chlundelic 339 
chlup 342 
chlurcibâşă 343 
chlusoltă 1410 
chizlâr 344 - 
clanfâs 335 .. 

L. ŞAINEANU, 

cibâră 378* 
cibuic 379 
ciceacliu 345 
ciciclic 345 
cicmigeâ 286 
ciericiniu 346 - 
cicudiu 3:47 
cift 848 
ciftili'c 348 
cifut 380 
cighâr 3849 
cilat 1411 
cilibiu 350 
cilic 351 
cimbel 352 
cimbir 352 
cimbistră 353 
cimir 555 
cimşir 834% 
cimur 355 
cinchină 362 
cincivâr 1366 - 
cingheâsă 337 
cinghâl 356 
cinghie 357 
cinghinei 358 
cinghir ? 
cinghireâsă 337 
cinie 1412 
cl6acă 361 
cI6areci 363 
ci6b 359 + 
clobân 360 
clobâată 378 
clocân 361 
clocărlân +269 
clochină 362 
cloclovină 364 
clocdiă 364 
cloeân 1413 
clohodâr 364 
clolâc 363 
cloltâr 366* 
clomâg 367 
clopelun ? 
clorâp 368 
cIOrbă 369* - 
clorcă 370%* 
cir 371 
cirâc 373 
ciripie 472 
ciriş 371 
ciriviş 294. 
cişit 370 
cişineă 374 
ci$niu 376 
cit 377 
citareă 377 
citură, 388 
clubotă 378* 
clubuc 379 
clucă 361 
clufut 380 
clul 381 

clulamă 382 
clulei 381 
cluluc 383 
clumă 384 
clurciuveâ 291 
clurechiă 385 
clurue 386 
Clutâc 387 
clutură 383 
civit 389* 
cizighân 548 
cizmă 390 
cobur 391 
cobuz 392 
cObză 392 ' 
coconâr 419 
cofă 393 . 
cogeă 394 
„copeâmite 39% 
coinâc 395* 
colâcâr 403 
colân 396 
colceâg 397 
colgiu 398 
colibă 399 
coltuce 422 
Colțea 400 : 
colțuin 209 
colun 401 
comâş 402 
combară 424 
conabiu 425 
conâc 403 
condâc 404 
condur 405 
cont6ş 406 
câpcă 407% 
corabe 403 
Corân 1414 
corasân 409 
cordiă 411 
corsâc 1415 
cortoros&se 410 
cortiă 411 
costândă- 1126 
corvân 427 
coş 412 
coșcogeă 394 
cotorosâsc 410 
cotin 252 
cotup 1416 
covâtă 413 
coz 414* 
Crîmghâr 973 
crț 741 » 
cubeă 415 
cubur 391 
cică 416 [713 
cucltc-imbrohor 
cucil 417* 
cucovă 418 
cucunâr 419 
cul 423 
culă 420 - 
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culnihatăgasi ț423 
culp 421 
cultic 422 
culuc 423 
cumâş 402 
cumbară 424 
cumbeâ 415 
cunabiu 425 
curamâ 426 
curhân 427 
curbet 498 
curcimă 429 
curm 430 
curmâl 431 
curmeziș 430 
cursă 432 
curugiu 433 
curtii 411 
cusur 434 
cuşcă 435% 
cută 245 
cutie 436 
cutnie 437 

Dâbla-pâşă 1191 
dâdă 438* 
dădâcă 438 
dădăţel +438 
dahiu 439 
dalereă 441 
dâlnuesc 442 
Qaireă 441 
dalâc 442 
dalcauc 443 
daldisâsc 444 
dalhaneâ 4452 
dâm 446 
damblă 445 
dănănâte 447 
dandană 447 
dangă 448 . 
dară 449* . 
darabân 450 
darăc 451 
darai 1417 
darât ț4sia - 
daravere 453 
daria 449 ” 
daul 452 
daulhanea 4452 
davă, 453. 
deci 461 
dedeţe! +438 
defter 454 
defterdâr 454 
deliu 455 
demerlie 463 
demetiân 1418 
derbedeu 456* 
derbent 1419 

“ destolesc 129% 
desbin 460 - . 
dârt 457
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dervent 1419 : 
deşecli'c 1420 
deveâr 453 
devetiii 458 
devlât 459 
dâvră 453 
dezghin 460 
diânt ? 
dibă 1421 
dică 461 i 
digrimeă 462 - 
dimerlie 463 
dimicatân 464 
dimie 464 
dimirlie 463 
dinâr 465 ! 
di'rdora 471 
direclie 476 
dîr-mi'r 466 
dirviciă 467 
divân 468 
divictâr 469* 
dizdâr 470 
dizghin 460 
dogână 480 
dâlcă 484 
d6ldura 471 
dolfă 471* |, 
dolofân 47i 
dombâz 478. : 
domiiz 472 
dordoliu 471 
dorobânţ 450 
dovă 473 
dovagiu 453 
dovleâc 474* 
dovl&t 459 
dovlâte 474 
dragomân 475 
drahiu 1422 
dric 476 
drichea 476: 
dubară 477 
dubâs 478 
dud 20 
duducă 479 
dugheână 480 
duttim 481 
dulalmă 487 
dulâmă 482 
dulâp 483 
dulâ'ă 484* 
duldora 471 
dulghâr 485 

„ dulhaneă 4452 
duilmă 486 
duluţă 484 
dumicatân 464 
dunanmâ 487? 
durbâc 488 
durbân 1298 
durduliu 471 
durmă 486 
dușame 490 

duşi'ş 1493 | 
dușmân 489 
duşumeâ 490 
duvă 473 
duvleăc 474 
duzdisâsc 491 

Fartagân 686 
ecarât ? . 
echilâc 695 
echituiliă 1297 
ecpaeâ 492 
edâc 699* . 
Edecult 493 
edicliu 699 
Ediculâ 493 
Edirn& 494 
efcâ 495 
efendi 496 
eîtă 497 
eftiră 705 
eglendisâsc 498 
eglingea 498 
ehpaeâ 492 
el-âgă 499 
elâm ? 
elbst 500 
€lciă 501 
eli'm 82 
emâc 680 
emanât 36 
emectâr 502 - 
emiclie 503 
emictâr 502. 
emin 504 
emir 1494 
emurluc 716 
endrișaim 719: 
englengei, 498 
enibahâr. 505 
enicer '700 
epingeâ 1724 
erât 725 
Erbănâş-52 
erghelie 663 
erli'c 682 
erliu 702 
ermâc 680 
ermilic 7926 
ertigă 703* 
esâc 684 
esnâf 729 
etâc 685 
evet 506 
evmieâ 507 
evri ? i 
ezân 508 
eziet 1425 . 

Fâer 509* 
făfălgă 512 
falângă 510 
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"fanâr 5ll 
farafastic 512 
farfară 512 
farfasit 512 
farfurie 513 
farij 514 
farmazân 515 
farmută 1291 
felegeân 529 
fenâr 511 
feregeă 516 
ferfin 517 
fermân 518 | 
fermeneă 519 
f&s' 520 
fesât 521 
fesfese -+520 
festec 531 
feştilă 533 
fettă 522 
fetnegeâ 523 
Flamâng 524 
fiât 525 
îl 526* 
filaliu 527 
fildeş 526 
filer 528 |. 
filibiu 850 
filigeân 529 
firfirică 530 
firfiriu 530* 
firmân 518 
fistie 531* 
fişic 532 
fitil 533 
florinț 534 
forfota 512 
f6rmă 535 
fotă 536* 
fotâză 536 
franzâlă 537. 
frenghie 538 
frij 514 
frînc 538 
frînchie 538 
frincişă 538 
frînghie 538 | 
fuaul 589 
funduc 540 
furgâ 541 
firmă 535 
fursânt 542 
fustă 536 
fustantlă 536 
fustanli'e 4536 
fuzie ? 

Gabară 543 
găitân 544% 
gali6n 545 

" gânce 214 
garâfă 232 
garagâce 226 
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gârbăciă 235 
gariofil 232 
gardafă 232 
gavan6s 546 
gazie 595 
geâba 547 
geabhană 558 
geaizeă 548 
gealât 561 
gealep 562 
geâm 549 
geamâlă 550 
geamantân 551 
geamaşirgi-bâşă 
geâmbaş 5521426» 
geamie 553 
geamparâ 554 
geanabât 1427 
geanfes 555 
geântă 557 

„gebegiu 558 
gebhană 558 
gebhargiu 563 
gebreă 559 
gebreâ 560 
gelât 561 
gelep 562 
gemâlă 550 
gemandân 551 
gembaş 552 
gephană 558 
gephargiu 563 
gerâh 564 
geremeâ 565 
get-begât 566 
gerid 567 
gevreă 560 
gh&be 296 
ghecet 568 
ghelal 569 
ghelir 570 
ghemesit 576 
ghemetli'c 581 
gherdân 571 
gherdâp 572 
Gherer 573 
gherghef 574 
gherghir 575 
ghermesut 576 
ghevâciă 593 
ghevghir 575 
ghevmă 577 
ghlaur 578 
ehlavghir 575 
ghibirdic 322 
ghibreă 1498. 
ghicât 568 . 
ghicelic 580 
ghidi 579 
ghiduş 579 
ghierdăp 572 
ghigili'c 580 
ghimber 1366 
ghimesit 576
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ghimie 581 
ghimirlie 581* 
ghimuruc 582 
ghI6l 583 
ghI6ldaş 720 
ghiolhân 341 
ghlordân 571 
ghiordie 584 
ghiordim 585 
ghloşghidare 586 
ghi6tură 586 
ghlozdân 587 
Ghirâr 573 
ghisluc 596 
ghiţie 595 
ghiuden 588 
ghlugin 1429 
ghiul 609 
ghiulâr-âgă 1430 
ghiulghiuliu 1431 

„. ghluluş 590 
ghlim 591 
ghiumbric 582 
ghlurdim 585 
ghlurghiuliu 1431 
ghluvergilea 592 
ghiveciă 593 
ghiviziu 594 
ghizdân 587 
ghizăilic 339 
ghizeă 595 
ghizlăc 596* 
“glăr 557 ” 
eigicăț 601 
gimber 1366 
gin 597 
glol 598 
girât 567 
glubân 1492 

- glubeă 599 
glubreâ 560 
gludeă 1433 
glugeă 600 
gluglulâsc 601* 
glumbuş 602 
glumârt 603 
ghipe 548 
glurgiuveă 291 
gluvalâr 604 
giuvaneă 605 
gluveciu 593 
givergileă 592 
givreă 560 . 
gizieâ 548 
gogeă 394 
gojgogeă 394 
gomenă 606 
guglumân 607 
gugusciuc 603 
gul 609 
gumbarâ 424 
gumric 582 

Î. ȘAINEANU, 

Hâbă 1 
habagiu 1* 
habâr 610 - 
Habâş 611 
habitir 4 
hăc 612 
hădieâ 661 
hadi'm 613 
Hagem 19 
hagimâsc 19 
hafif 14 
hagiangie 642 
hagiu 614* 
hahâm 615 
hatân 21 
hatdamăe 616 
haldâ'ă G16 
hărde 616 
hatduc 617 
haihul 616 
haimanâ 618 
hain 619 
hairât 723 
hâl 620 
halâ 97 
hâla-bâla 24 
halageă 26* 
halâiă 23 - 
halâl 021 
halali 602 - 
halât 622 
halât 623 
halcă 024* 
hale 620 
hal6p 1434 
hali 620 
halil ? 
halilă $27 
halimă 1435 
hâlt 625 
halvă 626 
halveât 027 
halviţă 626 
hamailiă 628 
hamâ! 629 
hambâr 630 
Hambâs 611 
hamgâr 633 
hân 631 
Hân 632 
handâcţ 665 
hantătâr 632, 1234 
hândic 665 
handrâş ? 
hangâr 633 
hani'mă 634 
hăp 635 
harabă 44 
harababură 24 
harâciă 636 [640 
haracilandisâse 
harâm 637* 
haramin 637 
hărămicţ 637 

hărâmuri 637 
harâp 46 
harapină 46 
harâr 47 
harâs 639 
harasladistse 640 
harbagie 53 
harbuz 638 
hareâ 639 
hareciă 040 
harâem G41 
hârgiă 642 
harhâl 1436 
harhalăe 643 
harhali'e 643 
harpagică 53 
hârs 639 
harşă 56 
hartân 59 
hărta-pârta 59 
hârţ 642 
hârz 60 
harzovâl 60 - 
hâs 644 
hasâ 645 
has-ahârilu 046 
hasâp 240 
hasichii 646 
hasnâ 659 
hasnatâr 659 
hâsur 647 
haşă 56 
hât 65 
hât 648 
hataeâ 649 
hatihumatim 648 
hati'r 650 .. 
hatişerit 648 
hatmân 651 
hatşerif 648 
hațmaţuchiă 63 
havadiş 652 
havact 68 
havaiu 653 
havaleâ 654 
havân 655 . 
hâvră 656 . 
haviz 657 
hâz 658 
haznâ 659 
haznadâr 659 
heâmşeră 660 
hedieâ 661 
helaliă 662 
helbât 500 
hendic 665 
herghelie 663 

" hervaneă 3234 
hicI 664 
hidiă 661 
hindichiă 665 
hI6ldaş 720 
hîrtâm 59 
hochim 686 - 
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hâge.667 . 
hogeâg 933 
hogegheân 667 
hoget 668 
hâp 669 - 
hugitim 670 
huilă 420 
humaidm 648 
hupă&sc 669 
hunie 671 
hurdup-beleă 937 
hurduz-burduz 937 
hurmâl 431 
hurmuz 672 
hursuz 934 
husiin 1437 
huzmât 673 
huzir 674 

labangiu 675 
Yabaşă 690 
labrâş 5 
Tâcă 676 
Tâdeş 677* 
lâgmă 679 
Iag6d 20 
Yahnfe 678 
Yalvichir ? 
Yâmă 679 
Yâmâc 680 
Tamangiu 679 
Tamoglin 18 ' 
Ianât 718 
Yangâ'n 681 
Tanicer 700 
Yarli'e 682 
Yarmâchi 083 
Tasâc 684 
Tasi'c 684 

„Xatâc 685 
Yatagân 686 
Yâţă 687 
Yaurt 088 
lavâş 689 
Iavaşe 690 
Iazapiu 691 
ibrâ 692 
ibric 693* 
ibrictâr 4693 
ibrişim 694 
ichilic 695 
icl-âgă 096 
icl-clohodâr 364 
iclolân 696 
icirliu (97 
icosâr 794 
icrâm 698. 
idicciu 699 
idi& 661 
idighân 661 
Idirn& 494 
edâc 669* 
T6deș 677,
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Yedicliu 699 . isnâf 729: „ lirburi ? marmaziu 829 
Yehneă 678 işală 730 litamâr ?. | marâlă 802 

„ X6le 1438 itlăc 731. locândă -762 marpiciă 803 
Yemâc 680 Yucsucei 733 locmâ 763 martâc 804 
Yenghlurşt! 1155 Yuhurlue ? luchiim 755: martal6a :805 
Yenicer '700 
Yenicicmă 701 
Yerli'c 682 
Yerliu 702 
ermuluc 716 
Terugă 103* 
Yesacciu 684 - 
Ievaşei 690 
ififliu 14 - 
iftihăr 704. 
iftiră 705 
igligeă 493 
ihneâ '678 
ihtiâr 706 
ilâm 707 
iler 528 
ilie 708 
iliş 709 - 
îma 710 
imân 711 
imameâ 712 
imbir 1366. 
imbrohâr 713 
imdât 714 
imenâi 715 
imeni 715 
imiclie 503 
iminei 715 
imirahâr 713. 
îimma 710. - 
imurlic 716 - 
inacciu 718 -. : 
inâm 717 
inât 718 - - 

„ Inderneă 494 
indreâ 39 : 
indrişaim .719 
inductâr ? 
inglingeâ 498 
inibahâr 505 
inicâr 700 . 
inicârcă 700 
închiriez 336 
îndoldorâsc 471 
iinmă 710 
însăcsănât 1037 
I6ldaş 720 
tombric 582 
Yorgân 1721 
orgovân 122 
I0rt ? 
ipcă 723 
ipîngeă '224 
irât 725 

- irmilie 726 
irmulic '716 
irugă '1703* 
ischiuzâr 727 
isirgiu 728 

Vurâ'ş 733 - 
urtic-bairâc S3* 
lurugă 703 
luruş 733 
luslic 735 
Tuşchiuzarliic 727 
Iuzhâşă 734 
fuzlic 735 
Yuzul-emini 7:34 
ivăşei 690 
izbâşă 734. 
izluce 733 
izră 736 

Jimet 737 

Lâf 733 
lagiverde 739 
lagum 740 

* lahaniu 741 
lahuir 742 
lâte 28 
lâiă 28 
lalanghită 743 
laleă 744 
lămâiiă 29* 
langavie 745 
lască ? 
lăută 746 

* lavdân 747 
Lâz 748. 
lazur 739 . 
leâfă 749 
leâ 750 
lebadea 55 
lefeă 749 
lefegiu 749 
16le 750 
leliâc 757 
leliâc 753 
lemongiu 29 
l€ş 751. 
leșin 751 
leşusse 51 
levint. 752 
libadei 753 
licheă 754 
lichrim 755 
ligheân 156 
liliăc 757 
liliâc 758 
limân 759 
limhiâa 873 
limie ? 
limoniu 29 
liochiu 760. 
Lipcân 761 
lipcân 761 

lucmăâ 763 
lucmaglin 763 
lucimă 763 
lulachiu 758 
lulei 764 

Mâ 34 
mabâi 765 
măcâr 766 
macară 107 
macât 768 
macavă 860 
macucăț 416 
made 1769 
mădeân. 783 
madem 70 
măfrâmă 779 
magazie 77 - 
maglâr 772 
maglin 773 - 
magmuză 714 
magtină 775 
magzâr 781 
mahâl 629 
mahală 776 
mahmudeă 777 
mahmetesc $20 
mahmur 778 
mahrâmă 779 
mahut 780. 
mahzâr 781 
mală 782 
mală 782 
măidân 783 
măimâr 784 
malmendâr 819 
maimuţă 785 
maloteă 785: 
malteh 1439 
mamelegiu 787 
mămulâr 1787 
manâf 788 
mâănătârcă .789 
maneă 190 
mangâl 791 
mângăr 792 
mangeali'c 793 
mansip 794 
manzil Ș1 
marafet 795 
marâmă 779 
marang6z 796 
marâz 797 
mărâz 793 
mardă 199 
mărgeii 800 
mărgeân 800 
marifet 795 . 
marghi6! 801 

marile 302 
masală S06 
masât 807 
mascâl' 883 
mascară 808 
măsdrâc 814 
mashalagiu 883 
maslahât $09 
mașală 730 
mataragi 810 
matbâh 894 
matofesc 812 
matractică 4416 
matrapazlărie S11 
matuf 812 
mauză 313 
mazdrâc 814 
mazpâl 815 
mazil 71 
mecât S16 
mectip 822 . 
medeân 783 . 
meemiir 817 
meâng 818 
mehânghii 818 
mehmendâr 819 
Mehmet 820 
mehter 821 
mehterhanei 821 
mehtip 822 
meidân 783 
memlechât 825 
memuriât 817 
mendâr 843 
menghineă 824 
mânghii 818 
inenzil 825 . . 
menzilhanei 825 
merâz 845 
merchez 826 
meremât 827 
merhamet 823 
meriu 829 
mersin 830 
mertepeă 831 
mesti 832. 
meși 832 
meşină 833 
metâh 834 
meterez 835 
meterhaneâ 820 
mezât 836 
mezelic 837 
mezil 825 
mezileă 837 
miâmbal 838 
micatân 404 
micsândră 839 
micşunea 839
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mictiuip 822 . 
midie 840 
mieriu 829 . 
mihimât 841 
mimilingiu 787 
minareă 842 
minătârcă 789 
mindir 843 
minghinea 824 
minteân 844 
minzilhană $25 
mirâg 845 
miralâii 846 
miralâm S$46 
mirâs 945 
mirie 846 
mirimirân 846 
mîrzâc 347 
Misir 848 
misir 848 
misurcă 848 
mişchet 849 
mitârcă 789 
mizil 825 
mofliz 863 - 
moft 850 
mOImă 785 
molă 851 
moloz 852 
momiţă 785 
moric6 829 : 
moriu 829 
mortasipie 853 
mosafâr 881 
mosor 854 
moşm6lă 890 
motefelâă 855 
mozavir 856 
mubaegiu 873 

- mucadir 857 
mucalit 858 - - 
mucartr 859 
mucavă 860 
muchealemeă 861 
muchelet 862 
mufluz 863. 
muftagiu 850 
muftiu 864 
muhafiz 865 
muhalâr 866 
muhaltr 866 
muhasebe4 867 
muhaserei 868 
muhavizeă 864 
muhtiu 864 
muhur 869 
muhurdâr 869 
muhzuir-âgă 870 
mujdei 871 
multezâm 872 
mumbaeă. 873 
mumbaşir 874 
mungiu 875 
murahăz 876 
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murdâr 877 
murtăd 878 
musacă, 579 
musadeâ 880 
musafir SS1 
musaip 882 
muscâ! 8983 
muschea 891 
muselim 884 
musluc 885 
musul 886 
musulmân 171 
muşamă 886 
muşăverei 888 
muşchi 889 
muşdei 871 
muşmilă 890 
muşte 891 
muşteriu 892 
muteferică 89: 
muteveli 855 
mutpăc 894 
muzavare 885 
muzdegiu 871 

- Nacanfâ S$95 
nacarâdă 898 
nafacă 89% 
nafeâ 896 
năfrâmă 779 
nâft 897 
nagară 898 
nahieă 899 
nâht 900 
năhut 913 
nâlbă 901 
naimei 905 
nâiui 902 - 
nălbân 903 . 
namâs 904 
name 905 
nână 906 . 
nănâş 906 
nâni 907 
narâmză 9083 
narângiu 903 
nâre 911 
nardinchiă 909 
narghileâ 910 
nârt 911 
năstrâpă 912 
nâș 906 
năit 913 
nâz 914 
nazâm 925 
nazâr 915 
nazir 916 
neâ 906 
neâne 906 
nefâr 917 
net 897 
nelsân 902 

n&ne 906 

neneâcă 906 - 
nenufăr 927 
nerâmză 908 
nesfe 920 
neubet 926 
nezâm 925 
nineâcă 906 
nipâriu 918 
nisangiu 919 
nisfei 920 
nişadir 921 
nişân 922 
nișangiu 919 
nişeşte 923 
nișter 924 
nizâm 925 
nobât 926 
n6hot 913 
novicaton $4:37 
nubât 926 
nifăr 927 
nur 928 

Oârdă 937 
obâ 929 
ocă 930. 
ocabazlie 176 
odâe 931 
odagiciă 932 
odobâșă 931 
odogâcii 932 
6ge 667 
ogeâc 933 
ogtir 934 
ojâg 933 
olăc 935 - 
olafân 749 : 
olât 622 -- 
olât 936 
omidă 840 
omur 1318 
ordie 937 
ormuz 672 
ortă 938 
ortâc 938 
orțapasi 931 
osmangiu 939 
otâc 940 
otomân 939 
oturăc 941 . 
otuz-bir 942 

Pacei 943 
paclatră 944 
padişăh 945 
paeă 950 
paftă -946 
pahregi 1443 
patântă 947 
paic 948 
palceă. 943 
pâldos 949 
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paleă 950 
pâlă 951 
palâf 738 
pălămâr 952 
palâşcă 953 
palâvră 954 
pălivân 971 
palmâc 964 
pâloş 951 
pambriu 955 . 
pangeă 956 
panzthru 957 
păpădie 958 
papuc 959 
pară 900 
parangiin 861 
parceă 962 
parlagiu 963 
parmâc 964 
parmacli'e 964 
pasatiră 944 
pastrămă 905 
pasvangiu 910 
pâşă 966 
paşmâc 967 
patcei 943 
patlagei 908 
pătrim 969 
pazarghideân 101 
pazarli'e 101 
pazvantli'ii 970 
peclivân 971 
pedeă 991 
pehlivân 971 
peic 918 
pelivân 971 
peltea 111| 
peltic 972 
pembe 973 
percliini 974. 
perdâf 975 ' 
perdeă 976 
perghâi 977 
perpetân 1440 
peruzei 9178 
pervanei 979 
pervâz, 980 
pesmât 981 
peştemâl 937 
pestrâf 982 
peşchâr. 985 
peşcheş 9S3 
peşchir 9834 
peşecher 985. 
peştemâl 987 
peşin 986 
peşin 1175 
pezevânchiă 988 
pezmât 981 
pilâf 989 
pilu 526 
pingei 990 
pirpiriu 530* 
pişicher 985
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pită 991 
pitârcă 991 
pitic 785 
pitligeân 968 
pit6ancă 991 
pluscul 992 
podrim 993 
poivân 994 
portocâlă 995 
pâş 996 
poşidic 999 
potromânghtu 818 
poturi 997 

„__precurm 430 
privâz 980 
pruzglic 1441 
puhăce 159 
pisulă 998 
puşchii 999 
puşt 999 

Rachfabigh& 1017 
rachiu 1060 
râft 1001 
râft 1002 . 
râftă 1001 
răgeă 1010 
răgeâ! 1011 
rahât 1003 
rahatlicum 1003 
râht 1001 
rahtivân 1001 
vată 1004 
rafacbi€ 1017 
raiz 1012 
ramazân 1005 
rânţ 741 
râstic 1006 
răştert 1028 
ravăc 1007 
răvint 1011 
razachie 1008 
răzm 1016 
recheabi& 1017 
recheapigheân 1017 
ref 1018 
refeneâ 1069 
rege 1010 
regeâl 1011 
regeali'c 1010 
regept 1011 
rehât 1003 
reiz 1012 
rânchii 1013 
reneabeghen 1017 
renghii 1013 
resm 1016 
revaniu 1014 
revent 1015 
r&zm 1016 
richlâb 1017 
richlabiei 1017 
rif 1018 

rigeă 1010 
rigeâl 1011 
rîndeâ 1019 .- 
ristic 1006 
riza-pazâr Ț1OL 
rizilic 1020 
roca 1021 | 
rochearighen 1017 
rocmâni 1022 
rubâr 1023 
ruble, 1024 
rucă 1025 
rufet 1026 
rup 1027 - 
rusumât 1016 
ruşiet 1028 
rute 1029 

Sâbor 1030 
sabură 1031 
sacă 1032 
sacâl 1032 
săcăluş 1033 
sacât 1034 
sacâ'z 1035 
sacic6l 1036 
sacnâsiu 1048 
sacsană 1037 
sacsie 1038 
sacsongi-bâşă 1039 
sadacât 1040 
sadărvin 1146 
sadea 1041 
sadicât 1040 
sadrazân 1042 
saegiu 1050 
saftei 1043 
saftiân 1045 
saftireâ 1044 
săgea 1051 
săgeâc 1016 
sagniş 1043 
sahaidâc 1047 
sahân 1048 
sahi'n 1049 
sahniş 1048 
sară 1050 
sală 1051 . 
săihulislâm 1170 
sâimeân 1083 
saip 882 
sait 1052 

- saita 1051 
saivân 1053 
saiz 1090 
salahâr 1054 
salairie 1076 
salamalâc 1093 
salame&t 1091 
salamlie 109 - 
salar 1054.+ 
săliș 1055 
salavât 105u 
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salcâ'm 1057: 
saleâm 1093 . 
salemaceâsă 1093 
sal&p 1058 
salhană 1347 
sălt 1059 | 
saltanât 1060 
salteâ 1061 
samalageă 1158 
samaniu 1062 
samasirgiu 1063 
samdangi-bâşa 1064 
samsâr 1065 
samir 1066 
sânchi 1442 
sanchiu 1067 
sandâl 1068 
sandâl 1068 
sandâl 1069 
sandrâci 1161 
sândâc 1137 
sangeic 1070 
sângeât 1070 
sâpă 1071 
saparină 1072 
săpun 1073 
sărăce! 1075 
saraclhâş 1074 
sarâf 1252 
saragâle 1075 
sarailie 10760 
sarâiă 1076 
sarangâle 1075 |. 
sarascher 1097: 
sărdâr 1098 
sarghiu 1077 
sarhât 1100 
sârji 1051 
saric 1078 
sarmă: 1079 
sarpingeâ 1080 
sarsanâr 1032 
sastisesc 1166 
satarâ 1081 
satir 280 
sati'r 1082 
săvdă 1104 
scâlă 1078 
schele 1083 
schemni-âgă 1084 - 
schimni-ceatiş1084 
schinglusc 1085 
schirlet 370% 
scrum 10S6 
sedâf 1107 
sefertâs 1232 
sefteă 1043 
seftereă 1044 
segeâc 1046 
segedea 1087. 
seiclâm 1170 
selmen 1088 
seir 1089 
seiz 190 
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selamât 1091 
selamlechini 1093 
selât 1120 
seleâf 1092 
seleâm 1093 
selemahceâsă 1093 
selictâr 1092 
selimie 1095 
selizeâ 1094 
senamechi 1108. 
sepet 1113 
serâiă 1076 
seralie 1076 
serasir 1096 

ua seraschâr 1097 
serdâr 1093 
serdenghâști 1099 
serhât 1100 

- sermaeă 1101 
serta-ferta 1102 
sevaiu 1103 
sevgihât 1195 
sfânț 726 
sevdă 1104 
siclât 1105 
sictir 1106 
sidef 1107 
sismen 1088 
sileâh 1092 
silihtâr 1092 
silimât 1091 
silitrâr 1092 
simeir Ţ354 
simen 1088 
siminechi 1108 
simit 1009 : . 
simsâr 1065 
sinamechi 1103 
sîndice 1137 
sinât 1110 
singeâp 1111 
singir 1365. 
'sinie 1112 
sinimechi 1102 
sipât 1113 
sirmă 1114 
sirmaeâ 1101 
slim 1267 
s6bă 1115 
socâc 1116 
s0f 1369 
sofă 1117 
sofrâ 1118 
soitâr 1131 
soiă 1119 
solâc 1120 : 
s6le 1036 
somachi 1121 
somon 1122 
s6pă 1123 
spahiu 1124 
spenge 1195 . 
stamboală 1126 
stambâl 1126
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Stâmbul 1126 
stub&ț 1182 
stîrlici 1961 
Subâşă 1127 
sucmân 1198 
sueă 1051 
sugnic 1129 
suhariu 1130 
suingiu 1132 
suitâr 1131 
Sululgiu 1132 
sulâc 1133 
sulf 1134 
Sulimân 1135 
suls 1299 
sultân 1136 
sultân-mezât 836 
sumăn 1128 
sundic 1137 
surecciu 1138 
surât 1139 

" Surghlin 1140 
surguciă 1141 
surguin 1140 
surlă 1142 
Surloiă 1142 
surmă 1143 
surmai 1117 
surugiu 1144 
susân 1148 
suvacă 1103 

Şabană 1165 
şadrăvân 1146 
şafrăn 1147 
şâh 1148 
șăh 1149 
șahmarâ 1150 
Şalâc 1151 
şâlcă 1152 
şăitănică 1153 
șâiă 1155 
șâl 1154 
şali 1155 
şali'ă 1156. 

„Şalvări 1157 . 
Sima 1153 
Şamalagei 1158 

"Şamată 1159 
şandramă 1160 
Şantrăce 1161 
şâpcă 1162 
şarampâtă 1163 
şârt 1164 
şarvanâă 1165 
Şaşcânli'e 1166 
şaşiu 1167 
şatir 280, 1168 
âtră 264 
“Şatrânce 1164 
şchâle 1083 
Şeodrali 1169 
ŞSh-islâm 1170 

"
e
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ştică 11592 
șenli'e 1171 
șerbât 1172 
şerim 1173 
şiboiă 1174 
șitotă 536 
şiftu ? 
șilâe 1151 
şim 1175 
şînli'e 1178 
şiret 1176 
Şiret 1177 
şirie 1178 
şivincă 2179 
şirit 1176 
şiriteniă 1177 
şiş 1180 
şişaneă 1181 
şocărlât 370 
șolrân 1147 
şolovâri 1157 
şotrân 1161 
șilubâciă 1182 
şucadă 1183 
şurut 1164 
Şușanei 1180 

Tabâc 1184 
tabalin ? 
tabân 1185 
tabân 1186 
tabie 1187 
tabiât 1188 
tabin 1189 
tablă 1190 
tâblă 1191. 
tablabâş 1191 
tabulhană 452 
tacâ'm 1192 
taclir 1194: 
tacmin 1200 
taclit 1193 
tacrir 1194. 
tăct 1202 . 
tafgihât 1195 
taft 1202 
tâftă 1196 
taftaluc 1203 
taftuiă ? 
taftâr 1197. 
tăgâ'rță 1198 
tahi'n 1199 

'tahmin 1200 : 
tahregiu 1443 
tahsin 1203 
tâht 1202 - - 
tahtali'c 1203 
tahtîrvân 1204 
tanfă 1205 . 
taifâs 1205 
tain 1200 
tâiă 1207, 
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talât 738 
talâmbașă 1203 
talâz 1209 
tălbăcese 1194 
talhâ'ş 1210 
tali 1211 
tali'm 1212 
tălîm'b 1255 
tălpiz 1213 
tamân 1914 
tamaşă 1215 
tamazli'e 1216 
tambiără 1217 
tandăr 1218 
taneâ 1919 
tăpşân 1220 
taraboluis 1221 
tarâc 1924 
tarâf 1299 
tarapană 1223 
taratliu 1224 
tărbăcese 1184 
tărbieâ 1258 
tarcinelă ? 
tarcân 1927 
tâ'rtă 1925 
tarhanâ 1226 
tarhân 1227 
tări'm 1998 
tarlă 19229 
tâ'rlă 1229 
tarpuiz 1230 
tarsană 54. 
târtân 1934 
târz 1231 
tărzimân 425 
tâs 1239 
tascheră 1266 
tasmă 1232 
Tatâr 1234 
tatâr 1934 : 
tătârcă 1234 
tătârcă 19:34 
tâvă 1935 
tavân 1236 
tâvlă 1237 
teiine 1998 
teâpă 1175 
teariă 1295 
teis 1932 . 
tebâncă 1189 
t&cher-mecher12:39 
teclif 1240 
tecnefâs 1241 

„: tedari!e 1942 » 
teferic 1243 
tefter 454 
teftergiu 454 * 
tefterdâr 454 - 
tehpergiu ? 
tehsin 1281 
tehuiă 1244 
teică 1245 : 
tejghei: 1246 
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tel: 1246 
telâl 12483 
telbră 1953 
telcurgim 1249 
Teleormân 1250 
teletin 1251 
telmiz 1252 
telpiz 1213 
telvei 1253 
temastic 1254 
tembâl 1255 
tembur 1217 
temenâ 1256 
tenchiu 448 
tenecheă 1279 
tenzut 1957 
teptil 1281 
terbieă 1258 [1037 
terchea-berchea 
terezie 1259 
terfă 1225 
terfelesc 1125 
terghie 1260 
tergimân 475 
teriâc 1289 
terlic 1261 
tersană, 54 
terte] 1262 
tertip 1263 
terzibâşă 1264 
terzimân 475 
teschereâ 1265 
teslim 1267 
teste 12683 
testemel 1269 
teşchereă 1266 
tetrea 1270 
tevatuiră 1271 
tibân ? 
libişir 1972 
tichie 1273 
tifarichiu 1943 
tiftic 1274 
tighâl 1275 
tignafes 1241 
tilivechie 708 
timâr 1276: 
tîimbâr 1977 
timbelic 1303 
tingire 1978 
tinicheă 1279 
tinzut 1257 
tipsie 1280 
tiptil 1281 
tireghie 1260 
tiriăc 1982 
tirfă 1225 

„tiriplie 1993 
tirizie 1259. 
tîrlic 1261 
tir-miîr ' 46G 
tirtip 1248 - 
tisic 1984: 
liste, 1263 . 

+
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tistimel 1269 
Wutiin 1313 
tivatură 1271 
livesc 1275 
tivilichie 708 
tizic 1284: 
t6acă 1285 
tocmâc 1286 
toii 1287 
tlbă 1288 . 
tombatâră 72 
tomnâci 1286 
t6p 1289 
topciu :1289 
tophanâ 1289 
toptân: 1289 
topuz 1290 
târbă 1288 
tratavă ? 
trâmpă 1291 
tropar 1444 
trufandă 1292 
truncht 1293 
tubulhană '452 
tuciă 1294 

tufec 1293 
tufecgiu 1296 
tuiiă 1297 

"tulbă 1972 
tulbent 1298 

tulipân 1298 
tulpân 1298 
tult 1299*. 
tultim 1300 
tulimbă 1301 
tulumtan 1445 
tumbâc 1302 

: tumbelâchiă 1303 
tumurig - 1304 
tură 1305 
turaliu 1305 
turbân 1298 

: turcă 417. - 
turcâză 975 

„tunlăc 1306: 
„ turliu. 1307. . 
turluic 1308 
turnagiu :1309 
tuslăci 1310 
tușâr 1311 
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tute 1312 
tutun 1313 
tuz 414 
tuzimeân 1314 
tuziă 18314 
tuzluc 1314 
tuzluci 1310 

Țampară 554 
ţeft 348 
țevit + 389 
ţezie 548 
țigân 353 
țimbistră 853 
tințighân 548 
ț6hă 370 
țol 366* 
țulie 1372 
ţurcă 417 
țurldiă 1142 

Udagâciă 932 
uf 1315. - 
ug 772. 
ulamă 1316 
ulamâ ?' 
ulemă 1316 
ulue 1317 
ulucă 1317 
umir 1318 
undreâ 39 
Unghi 772 
urdie 937 . 
urdui-beleâ 937 
urdiz-burduz 937 
urmuz 072 
ursuz 934 
uruic-halrâra 83 
urum 1319 
ustă 1320 
ustalia 1321 
ușur 1322 
uzmât 673 
uztir 674 

Vacuf 1323 - 
vadei 1324 

vali 1325 
valideâ "1226 
vâmă 1327 
vatâf 1328 
vechil 1329 
velință 133V 
venetic 1321 
veresie 1332 
vesât 521 
:vidibiu 129 
vieâz 130 
virân 1334 
vezir 1314 
vezir-azâm 1314 
viță 1335 
visn6 1337 
vişin 1336 
vizercân 133 
vizineă 1337 
vizir 1333 
vuvă 1838 

Zâ 1339  * 
zaanâ 1347 
zaară 1344 
zabât 1340 
zăbuin 1341 
zaereâ 1344 
zagân 1342 
zagargi-bâşă 1343 
zahană 1347 . 
zahereă 1344 
zaif 1345 * 
zaifet 1342 
zaim 1346 
zâlă 1839 
zalhană' 1347 
zălim 1373 

“ zamân 1348 
zambil 1363 
zambilă 1349 
zamb6ală 1342 
zambul 1349 
zampară 554 
zampară 1350 
zăpcese 1340 
zapciu 1340 
zaphanâ 558 
zâpt 1340 ! 

  

II. INDICE TURCESC, 
[Citrela indică numerotaţia vorbelor nu a păzinilor]. 

i. 
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zâr 1351 
zărăciţă 1366 
“zarâf 1352 
zaraphană 1223 
zarbă 1353 
zărgeâ ? 
zârf 1354 
zarit 1355 
zarnacadeă 
zarpă 1353 
zârzăr 1337 
zărzățeă. 1366 
zarzavât 1358 
zavalâş 1359 
zeă 1339 
zebân 1341 
zâfchiă 1360 
zefclendisitâr 1360 
zeflemeâ 1360 
zefliu '1360 
zehereă 1344 
zelâr 1339 
zembertc 1364 
zengerliu 1365 
zerbâp 1353 
zerphană 1223 
zevchiă 1340 
zevzâc 1361 
ziafât 1342 
zimarică 1374 
zimbil 1363 
zimbiric 1364 
zingir 1965 
zinzifil "1366 

1356 

“ziriceâb 1367 
zisieâ 543 - 
zlot 1368 ' 
zobân 1341 

" z6f 1889 
zor 1370 
zoralia 1370 
zorbă 1371 
zornăâsc 1142 
zuf 1369 - : 
zuluf 1372 
zultm 1373 
zumaricâ 1374 
zurbă 1371 

:* zurnă6se 1142 
zurumbât 1375 

NB. Literele speciale &, 6 şi 5 nshind îndestulătoara ia tipografie saă înlo uit : t=c, = g 'şi sasi, 

Abâ 1.: 
abanos 2... 
âbdest.8 - 
abeter 4 

abraă 5 
adaly 11 
"âdet 12 - 
âferîn 13 

afjân 15 
aga 16 .. 
agabâni :1376 

- agyrlyk 17 

ag âmy: 19 
'ag'em 18 . 
*ahd-nâme: 905 

. ahmak 10 ;



27. 

a'jân 21 
'ajar 22 
'akâret 7 
akc'a 8 
'akide 6 
ak kerman 9 
al 1377 
ala 24 

„ alaca 25 
alag'a 26 
âlâj 28 
alak-bulak 24 
âlât 622 
*alem 30 
âlet 622 
alka 644 
allah 27 
alym 32 * 
alyă 709 
alyă-weris' 33 
amaân 35 
amanet 36 
ambâr 630 
amma. 34 
ana-defler 454 
anadolu 37 
anbâr 630 
angarija 40 
anisun 38 
ankarije 40 
antep 12 
anteri 43 
"arab 46 
araba 44 
'araky 1000 
“aralyk 45 
arg 703,1318 
argan 50 
ârifane 1009, 
arka 49 Ă 
arkan 50 
arnaut 52 
arnawud 52 
arpag'yk 53 . 
arsyz 55 
arynă 58 
artan 59 ! 
artyrmak 66 
âryk 703, 1378 
'arz 60 
'arz-i hal 60 
'arz-i mahzar G0 
*arzuhal 60 
'asker 62 
asmac'yk 63 
âstâr 64 
a'zâr 1322 
a5yk 57 
ât 65 
atlas 67 
"atri Sâhî 719 

„"awaid 68 
awg'y 69 
awly 70 
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*azl 71 
„azder 23 

Baba 72 
badana 128 
badja 1379 
bâdylg'ân 968 
bâdzehr 957 
bafte 946“ 
baga 78 
bage'a 75 
bagc'ewan 75 
hagdâdi 79 
baglama 88 
baar 82 
bagsy3 77 
bagyr 82 
bâga 80 
bahadyr 81 
baySy5 17 
bâjrâk 83 
bajrâm 8: 
bajyr 1380 
bakkâl 73 
bakkam 74 
baklawa.76 
bal 88 
balabân 85 
bal-jemez 87 
baltak &9 
balykdis 1381 
bamia 90 
bân 902 
barata 91 | 
barbunja 91» 
bardak 93 
bârgîr 10; 
bari 93a 
barut 95 
basma 96 
baă 97 
basbakikuli 1385 
bas'ka 98 
bas'kadyn 1384 
basi 124 

„bas'mak 967 
" basttarda 1383 
batak 99 
batdyrmak 138 
batman 127 

" battâl 100 
batur 81 
bâzâr 101 
bâze 102 
bazyrgan bas'y 101 
bec' 104 - 
bede 991 
beden 1386 - 
bedewi 129 
bedter 969 
beg 103 
begir 107 
begzâde 108 

beg' 104 
bej 168 
bejâz 130... 
bejair 107 
bejzâde 108 . 
bekgi 124 . 
bekjâr 103 
bekri 105 
belâ 109 
belbele 24 
belend 136 . 
belezik. 110 . 
bend 133 | 
benefs'e 839 | 
benek 112 
benk 112 
bent 113 
berât 11 
berbâd 115 
berber 116 
bereket 117 
berr=i jabân 1382 
beste 122 
bes'lik 123 
bestaxta 120 
beter 4.39 
bezestân 126 
bezz 595 
bicak 155. 
bic'ky 121 
bikâr 103 
bilazik 110 
bilen 136 
bilezik 110 

„ bimbas'y 131 
hinâ 132 
binek 134 
binig'i 134 

„bini$ 185 
birket 92 
birlik 119 
bitiirmek 125 
hogac'a 139 
bopgaz 137 

„boge'a 141 
bogdan 142 
boj 145 
boja 144 Î. 
bojama 144 
boklyk 156 
bokmek 157 
bol 1388 
bolbol 146 
bollyk 146 
bălik 165 

"borsuk 170 
bory 169 
bosiân 149 - 
bos' 150 
bos'dyr 1389 
boz 151 
boza 152 

- bozdogan 173 
bre 164 
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buc'uk 1390 . 
bud 172 . * 
budala 158 : 
buga 159 . 
bugasy 140... . 
bugdan 142 ' 
bugak:160.. 
buhac' 159 
buxârdân 143 
bujuk-mîraxâr 713 
bujurdu 16: . 
bujurmak 162 
bulamag' 382 
bulawa 163 
biilek 165 

-biilend 136 
bulgari..1391 
bulgur 164 
bunduk 147 
bung'uk 166 . 

„ bur 161 
burgu 168 
burgul 164... 
burgy 168. '. 
burg* 1392. 
burung'uk 148 . 
bury 169 ., 
bustân 149 
but 172 
buza 152 .. 
byc'ak 155 
bye'ky 121: 
bylazyk 110 
byrlanty 115 

Câbâtân 378 
cadyr 264. 
cafrant 1147 
c'aj 267 
c'ajyr 266 
c'akal 261 - 
c'akalos 1033. 
c'akryk 346 
c'aksyr 263 
c'akug' 361 : 
c'akyr 262 |. 
calma 268 
câlpâra 554 | 
c'aly 1402 
c'am 269 
c'amas'yra'y 1063 
„“amur 355 
canak 271 
canta 530 
c'apkyn 273 
caprak 153 
c'apraz 274 

„capul 270. 
car 557 
c'âr 292 
c'ardak 278 
c'arkag'y 2760 
C'arkly 277 ..
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cârpâre 554 
c'ars'af 279 
c'artak 278 
caryk 263 
câsinî 376. : 
c'as'yad 1403 
c'atal menzil? 
c'atma 281 
Ccat-pat 282. +. 
Catr 264-. 
c'awus' 284 
c'eger 349 
c'ehre 287 
c'ekan 361 
c'elic' 361 
c'ekme 285* 
c'ekmeg'e 286 
c'ekmen 285 
c'eleb 562 
c'elehi 330 
c'elenk 288 
c'elik 351 
c'enber 352 
c'engel 356, 1412 
c'engi 357 
c'ep 272 
c'epken 289 
c'erhis' 294 
c'erc'i 290 
c'erc'iwe 291 - 
c'erge 293. 
c'erik 386 
c'erwis' 294 
c'es'it 375 - 
c'es'me 374 
c'es'nî 376 
c'etâre 377 
c'ewken 1413 
c'ewre 560 . 
c'ewrek 385 
c'ic'ek 345 
c“ift 348 - 
cifilik 348 
c“ifat 380 
c“igde 347 
cigmen 285 
c'ihr 287: 
c'ile 381 
c'imbiz 353 - 
cfimstir 354 
c'ingâne 358 
cira 287 
c'irâk 275, 378 
ciris* 371 
cirpi 372 
c'isiit 375 * 
cit 377. 
c'itak 387 
C'itr 264 - 
ciwid 389 . 
czme 390. 
c'ob 359 
c'obân 360 
c'oha 370 

ELEMENTELE TURCEŞTI ÎN LIMBA ROMÂNĂ. 

c'ohadâr 364 
c'oka 370 
c'okadâr 364. . 
c'olak 365 
c'5llik 383 
c'omak 367 
c'âp 359 
c'orab 368 
c'orba, 369 
c'orek 385 
c'otura 388 
c'ubân 360. 
c'ubuk 379 
c'uha 370 
c'ujen 283 
c'uk 631 
c'ulka 370 
c'ul 366 
cuma 484 
c'umak 367 
cfiiriik 386 
cybuk 379 
c'ygal 261 
c'ykryk 346 
c'ykyn 362 
c'yl 1411 
îylynk 288 
c'yplak ? 
c'yrag 275,373 

Dabbag 1184 
dada 438 
dagarg'yk 1198 
dahi 439 
dâire 441 
dajanmak 440 
dalak 442 
daldyrmak 444 
dalkawuk 443 
dam 446 
damga 448 
damla 445 
dâne 1219 
dara 449 
dârât +4ăla 
darbrâne 1223 
da'wa 453 
dawul 452 
defter 454,144 
dek 461 
deli 455 
deli orman 1250 
dellâl 12483 

" demet 1418 
demirli 463... - 
denk 1238 
derhân 430 
derbeder 456 
derbenă 1419 

„derd 457 
derwis' 467 
derzihasiy 1264 . 
deste 1268 

destere 1265 
destgjah 1246 
destimâl 1269 

> dewe-tuju 458 
dewlek 474 
'dewlet 459 
dewris' 467 
dezgâh 1246 - 
dibâ 1421 
dibek 488 
diftik 1274 
dikme 462 
dimi 464 
dimis'ki 889 
dînâr 465 
direk 476 
diwân 468 - 
diwitdâr 469 
dizdâr 470 
dizgin 460 
dogarg'yk 19% 
dojum 481 
dolab 483 
dolama 482 
doldurma 471 
dolma 486 
doloman 482. 
dolu 471 
domuz 472 
donanma 487 
dortu 1260 
dăs'ek 1420 
d5s'eme 490 
drinketa, 1293 
dwâ 473 
dubâre 477 
dud 20 
dudu 479 
duf 1338 
dukân 480 
diilbenă 1298 
diilger 485 
diimbelek 1303 
diirger 485 
durnag'y 1309 
diis'ek 1295 1420 
diis'eme 490 - 
diis'mân 489 
duisfiis' 1493 
dut 20 
dizmek 491 
dygarg'yk 1198 
Aymys'ky 889 

Ebeniiz 2 
ebres' 5 
edirne 494 
efendi 496 

"egec! 297 - 
eglenmek 493 
eg'der: 23 
extijâr 706 
ejâlet 936 
ejlenmek :498 
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el-basy 499 
elbett 500 
elci 501 
emân 31, 35 
emânet 36 
„emekdâr 502 
emîn 504 
emir 1494 
emir-i ayOr 713 
emma 84 
enginâr 41 
entari 43 
er-basy 499 
erende 1019 

“erenk 1013 
ergewân 792 
esirgi 728 
eskelle 1083 
esnâf 729 
estable 1191 
etbâ' 499 
ewed 506 
ezân 508 
ezijet 1425 

Fagfari 513 
fair 509 
falaka 510 
farfara 519 
farfari 513 
farmason 515 

_ fener 511 
ferege 516 
feres 514 
ferfâr 512 
ferferet 530 
ferlijân 517 
fermân 518 
fermely 519 
fes 520 
fesâd 521 
festan 536 
fetil 533 
fetwa 592 
fiât 525 
fil 526 
filali 527 
fildizi 526 
filer 528 
filemenk 524 
filg'an 529 
firang'yla 537 
firenik 538 
firâze 978 
fistan 536 
fizek 532 
fitil 533 
fitneg'i 523 
florenăa 534: 
fodul 539 - 
forta 541 
fota 536 
frang'ola 537
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frenk 538 
frengi 538 
fudul 539 
fuluri 534 
funduk 540 
fursat 542 
furun 535 
fata 536 
fyndyk 540 
îyrca 1335 
fyrsant 542 x 
Îvryn 535 . 
îystyk 531. 

Gajtan 544 
gasie 56 .. 
gawer 578: 
gec'elik 580 . 
gec'id 568 . 
gel 569 
gelir 570. . 
geliămek 590 .. - 
gemi 581 - 
gerdâb 572 
gcrdân 571. 
gerdân 585 
gerej 573 
gergef 574 
gerimsud 576 
gezâb 321 
gezi 595. , 
gidi 579 . - 
girdâb 572 
gjaur 578 
uâbre 1428 
goden 588 
gog'en 1429 
gol 583 
gomena 606 
gosaătiri 586 . 
gătiire 586 „i 
gowerg'ile 592 . 
giibre 1428 
giigiim 591 i. 
gig'emin 607 . 
giig'en 1429 
giil 1431 
giile 589 
gull 609 
gille 589 
giimriik 582 
giindelik 839 
gurama 426 . 
gărle 589 
giiweg' 593 
giiwerc'ile 592 
giiwezi 594 
giizli 59. 
gylaf 205 

Gahba 547 
giam 549 
g'am'adân 551 

“Le ŞAINEANU, 

g'ambâz 552 
g'amles 555 
g'ami 553 . 
g'ânâwer 1427 
g'ânbâz 552 
g'anfes 555 : 
ganta 556 : 
gâr 557 -. 
geba 547, 
g'ebe 558 
g'ebyâne 558 . 
g'ebyarg'i 563 
e 'ebre '539 
E 'edd big'edd 566 
g'ejir 349 - 
g'eleb 562 
g'ellâd 561 -:: 
g'emâl 350 
g'emdan 551 
g'emie 737  « 
gierid 567 : 
g'erime 565 - 
g'errah 564 
g ewâhyr 604 - 
gewân 1432 
g'ewânmerd 603 . 
gida 1433 - 
g'ijer 349 
g'ilid 567 
g'imbistre 853 . 

“ gfinn 897 
giirid 567: 
giizje 548 -: 
g'oha 370: ..- 
g'âmert 603 : 
giiibbe 599: . 
g'udan 587: 
giiig'e GU0 -. 
giiig'iitmek 601 
gtiihud 380. . 
gl 59. : »:: 
g'ul 306 
g'ulpâre 554 
g'umal 550 : 
gtiimbis 602 
g'iippe 599 
giiiwân 1432 
giiizdân 587 .. 

Habb 635 
habes' 611 
hafif 14 . 
hafg'i GI4 
hajdamak 616 
hajde 616 Ă 
hajdud 617 . 
kakiîm 666 
hakk 612 
hâjmâne 618. 
hâl 620 
halaka 624 
halâl 621 ș% 
halaly 662 

halebi 1434, - 
halim 1435 
halka 624 
halwâ 626 

" hamâil 628 
hambar 630 
hammâl 629 
harâm 637 -. 
harâmi 637 .! 
harar 47 
harby 48. » 
harem. 641 - 
harmân 51 
hartan 59 . 
harwany 234* * 
hasyr 647 
haza 56 
hatman 651 . 
hawâdis 652 
“hawâle 654. 
hawân 635. . 
hawly 70 
hawra 656 
hawuz 637 
hazz 644 
hazz 638. 
hedije 61. 
helal 621 .: | 
helbet 500 - 
helwa 626 
hems'ehri 660 
herfene 1009 
hergele 663 
hewâi 633 
hic“ 664 - : 
hinna 213 
hirfet 1026 
hâg'p'et 668 
hokka-bâz 176 
hormuz 672 
hug'um 670 
hup-hup 669 
hurmuz 672 
huzâr 674 
hyna 213 

Xaber 610 
yadym 613 
atât 254 
afit 14 
yag'e 667 
zaxam 615 
jâin 019 - 

- valat 623 
7alebi 1484 ' 
zalyal 1436 
Jalife 203 . ! 
xalt 625 
yalwet 627 
zân 631 
pân 632 
„anc'er 633 
andek 665 
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xXang'ar 633 
xanym 634 
xarâg!' 636 
garar 47 
yâre 639 
jargele 663 
Xarg' 640, 642 : 
Mâr-pâr 643 - 
xarmen 51: 
Xass-axorli 646 
Xassepi 646 
za5a 56 

" jatay 649 
zatt 648 
Vatt-i serif 648 . 
zatt-i humajun 048 
Jatyr 650 _ 
javra 656 
mazna 659 - 
yazz 645 
Jeftaf 254 
pefit 14 | 
„ergele 663 : 
pidmet 673! -! 
xilat 623 
jizmet 673. 
„og'a 394, 667: 
J0g'egan 667 
„orâsân 409 
Jumbara 424 - 
Juni 671 
Xurmâ 431, 
„Yyl'at 623 
„yzmet 63 

Îhkâ 723 -: 
ibrâ 692 a 
ibre 39 Fă 
ibris'im 694. 
ic” irli 697. ! 
ic“ oglan 696: 
iftâ 497 
iftizâr 704 : 
iltiră 705 a 
igirmilik 726: 
ipliâr 706 
ikilik 695: - 
ikindi 332: - 
ikrâm 698" - 
ilâm 707 
ilc“i 50L o 
iliman 31: i: 
ilimân 29 
imâm 74 
imâme 712 . 
imbrozor 713. 
imdât 714 
inâd 718 
nâm 717... : 

"- însâllâh 730 ” 
ipâr 918 
iplik 1283 
îrâd '25



142 . 

irif 1018 
irmilik 726 
iskele 1083 
iskemni 1084 
iskeng'e 1085 
iskerlet 370 
ispahi 1124 
ispena'e 1125 
istable 1191 
istalia 1321 
istambol 1126 
is'piizâr 727, 
iâk 731 

Jabang'i 675 
jâdest 677 
jasma 679 
Jagmurlyk 716 
jaxni' 678 
jaka 676 
jamak 680 
jâmurlyk 716 
Jangyn 681 
japung'a 724 
Jarlyg 682 - 
Jarmak 683 
jaryk '703 
jasaul 61 
jassak 684 
Jatagan 686 
Jatak 685 
jatsy 687 
Jawas' 689 
Jawas'a 690 

jazye'y 691 
jedek 699 
jedi Kulle 493 
jehudi 380 
jel 1438 
elek 708 

jemek 503 
Jemeni 715 
eni bahar 505 

jenic'eri '700 

jerlii 102, 

Jerlyg 682 
devi 577 
Jewmie 507 
jogurt 688 
joldas '720 
jorgan 721 
jufka 495 
jiksiik 792 . - 
jiiris 733 
jiiruk 83 
Jiizbasy 734 
Jizlik 735. 

    
Kabadâj 4174 
Kabahat 174* 

eni c'ykma 701 . 

ELEMENTELE TURCEȘTI ÎN LIMBA ROMÂNĂ, 

Kabanice 175 
kabara 543 
kâbiîr 822 
Kabul 177 

Kac'yrmak 178: 
kadâif 246 
kadife 249 
kady 181. 
kadyn 180 
kadyrga 2483 
Kafa 965 
kafes 182 
kâfir 578 
Kaftan 184 
kahpoglu 14083 
kahruba 235 
kahwe 183 
kâime 190 
kajd 186 
kajmak 189 
kajmakam 189. 
kajnak 395 
kajsy 191 
kajtan 544 
kajyk 185 

" Fajys' 192 
kakula 1394 

" Kakum 179 
kalabalyk 193 

„ Kalafat 1395 . 
- kalaguz.196 

kalajaiy 195 
- kalambek 199 
_ kalauz 196 

„__ kalb 207 
_Fale'yn 209 
kaldyrym 198 
kalem 200 
kalewi 201 
kalfa 203 
kalfat 1395 
kalga 204 
kaliba 399 
Kalije 20G 
kalijun 545 
kalkan 197 
kalp 207 
kalpak 2083 
kalpazan 207 
kalup 210 
kalura 202 
kalyb 210 

. kanad 212 
kanare 1396 
kang'a 214 
kantar 215 
kantarma 247 
kapak 216 
kapama 217: 
Kapan 218 
kapanic'a 1/5 

- Kapkan 219 
kaplamak 223 
kaptan 184 

kapudan pasa 222 
kapug'y 221 
kapu oglan +21 
kaput 224 
kapy joldasy 720 
kapy kjaja 220 
kara bogdan 142 
kara boja 1397 
kara eflak 230 
karagiz 228 
karagu 411 
lkaragul 233 
kara gurus'. 229 
karag'e 227 
karakol 233 [f225a 
kara kong'olos 
kara kulak 225 
kara kus* 226 
karanfyl 232 
karâr 931 | 
karaste 313 
kara welag' 230 
karawul 233 
kardas' 236 
kârgeh 574 
kârgir 515 
lkâryâne 335 
karpuz 638 
kârwân 315 . 
karyndas 236. 
Kasaba 238 
kasawet 239 
kase 337 
kasny 241 
kassâb 240 . 
kas'kawal 242 
kat 245 
kâtib 1404 
katife 249 
Katrân 251 
katyr' 250 
kawal 255 
kawalty 183 
kawanos 546 
kawata 413 
kawgir 575 
Kawran 315 
Rawuk 253 
kawwaf 254 
kawwaz 256 
kayk 185 
kays' 192 
kaza 181 
kazâ 1407 

„ Kazak 257 
Kazan 259 
kazma, 260 
kazy 181 
kazz 595 
kebâb 295 
kebe 296 
lebîr 392 
kec'e 308 
keder 298 

„280 

kefal 800 
kefelemek 304 
lkeg'297 
kefil 1405 
kehlibar 325 
kejf 299 
kel 302 
kelepir 329 
lkeles 302 : 
Keliber 325 
kelimet 305 
kemer 331 
kemxa 211 
kemmân 330 
kenâr 30G 
kenef 307 
kepenek 309 
kepenk 310 
kerake 311 
keraste 313 
kereke 311 
lkerem 312 | 
kereste 313 
kergef 574 
ker/âne 835 
kertik 344 
kerwân 315 
kesâd 1406 
kese 333 
keser 318 

” Kesig'i 316 
keskin 319 
keskek 317 

- Ketudâ 301 
kewran 315 
kezâb 321 
kibîr 822 
kibrit 323 
Fihaja 301 

"kile 326 
kiler 303 
kil-ermeni 327 
kilîm 328 
kimion 330 
kirâ 336 
kise 338 
kjaja 301 
kjawgîr 575 
koc! 417 
kofa 893 
Kofte 824 
koga 393 
kog'a 394 
kolan 396 
Kolan 401 
kolc'ak 397 . 
koldas 720 
kola'i 398 - 

- Koliba 399 
koltuk 422 

" konak 403 
kondak 404 
kondura 405 
kontos 406
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xopc'a 407 
kopuz 392 
kăr 333 
korahie 408 
korân 1414 
korluk 1308 
korugi'i 433 
kâsele 1410 
kostek 334 
kos' 412 
kăsk 435 
kătiire 586 
kowa 393 
koz 414 
kub 312 
kubbe 415 
kubur 391 
kuc! 417 : 
kiic'ik-miraxri13 
kufte 3824 - 
kuga 393 
kugu 418 
kuka 416 
kâknâr 419 . 
kul 423, 1430 
kulaguz 196 
kilâh 840 
kulan 401 
kiilxân 341 
kuliba 399 
kulle 421 
kulluk 423 
kulp 421 
kumas' 402 
kumbara 424 
kiimbet 415 
kundak: 404 
kundure 405 
kunnebi 425 : 
kup 312 
kurabije 408 
kuran 1414 
kurbân 427 
kurbet 428 
kurdije 584 
kiirkc'i 343 
kurkum 429 
kurs 432 
kursak 1415 
kursum 1249 
kurtarmak 410 
kurum 1806 
kuskowuk 608 
kusâr 434. 
kOSk 435 
kutan 252 
kutni 437 
kutân 252 
kuty 436 
kuwa 393 
kuwata 413 
Kyjafet 187 
kyjmak 188 
kylaguz 196 
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kylyc' 194 
RUT 205 
kyna 213 
kynnare 1396 
kynneb 425 
kyra 336 
kyrbac' 235 
“kyrgu 411 
kyrmak 430 
kyrmyz 237. 
kyst 244 
kysla 243 
kytrân 251. 
kyz 320, 344 
kyzylbas 258 

Lâden 747 
lâf 738 
lagum 740 
laguta 746 
lâg'iiwerd 739 
lahana 741 
lahor 742 
laj 28 
laklak 757 
lalanga 743 
lâle '744 
la& 751 
lauta. 746 
laz '748 
laziwerd 739 
lebâde 753 
legen 756 
leila 750 
leilak 658 
lejlek 757 
leke 754 
leken 756 
les 751. 
lewend 75% 
lilag 758 
limân '759 
limun 29 
lipka 761 
16k 760 
lokanda 762 
lokma 763 . 
lokum 763 
lskiin 755 
lolo 730 
liibade 753 
liik 760 . 
lukma 763 
lile 764 
ala 750 

Mâbejn 765 
mâddet 769 
ma'den 770 
maarabâz 811 
magaza 771 
magâna 775. 

magar 772 
ma'g'n 173 
mahakk 818 
mahalla 776 
mahmâdi 727 
mahmuz 774 
mahrama 779 
mahzar 781 
maxmâr 778 
mazzan 171 
mâja 782 
majmun 785 
makara 767 
mak'at 768 
makrama 779 
mallâta 786 
manaw 788 
mangal 79i 
mangyr 792 
mang'ylyk 793 
mansyb 794 
mantar 789 
many 790 
marangoz 796 
maraz 797 
ma'raz 798 
marda 799 : 
marifet 795. 
marjol 801 
marol 802 
mârpi€ 803 
martolos 805 
marul 802 
masad 807 
maskara 808 
maslahat 809 
masur 854 
maăallă 730 
masrapa 912 
matarag'y 810 
matbay 894 
matrabâz 811 
ma'tâh 812 
mana 775 
mâwi 780 
mawusa 813 
mazgal 815 
ma'zul 71 
me&id 816 - 
meger 786 * 
meg'id 816 
mehenk 818 
mehmed 820 
mehmiz 774 
mehter 821, 
mejdan 783 
mejmâr 784 
mejmun 785 . 
mektab 822 
memleket 824 
me'mâr 817 
menâret 842 
menelse 889 
mengene 824 
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meng'enyk 793 
menzil 825 
meremmet 827 
mergiz 826 
merg'ân 800 
merhamet 828 
merkez 826 
mersîn 830 
mertebe 831 
mertek 804 
mesg'ed 816 
mest 832 
meY'ale 806 
mesin 833 
mesrebe 912 
metâ 834 
meterez 835 
mewlâ 851 
mezâd 836 
meze 837 a 
midân 783 
midie 840 
mihmândâr 819 
mihter S21 

“ mijân baly 833 
mi'mâr 784 - 
minaret 842 
minder 843 

- mintan 844 
miraxâr 713 
miîrâlâj 846 

" miîrâs 845 
miîri 846 
miîr-iâlem 846 
mirza 847 
misket 849 
midin 833 
mizrâk 814 
mâhlis 863 
mOhiir 869 
molla 751 
moloz 852 
momg'u 875 - 
mor 829 
mosyl 886 
muâ'mele 87 
mubâje'a 873 
muflus 863 
muft 850 
muhâfiz 865 
muhâsebe 867 
muhâsere 868 
muhtesib 853 : 
muhzyr 870 
muxajjer 866; 
mukaddem 857 
mukallid 858: 
mukarrer 859 
mukawwa 860 
mâmg'u 875 
muraxx1s 876 
murdâr 877 
murtad 878 
mușâdere, 1081
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musâhib 882 | .. 
musalka 879 
mâsikar 883 
musluk 885 
muzamba 887 
mus'mula 890 
mutiak 894 
măbâs*yr 874 
miiflis 863 
miift 850 
miifti 864 
miihimmât 841 : 
miihiir 869 
miikaleme 861 
miikellef 862 
miiltezim 872 

" miirdâr 877. 
mirg'ân 8009 : 
miisâfir 881 
miisa'ade 880 
miisellim 884 
miisiilman 171 
miis'âwere 888 
miis'emma 887 
miis'miile 890 - 
miis'te 891. 
miis'teri 892 
miitewelli 855 - 
miiteferryka 893 
miizde 871 
miizewwir 856 - 
mysyr 848 
myzrâk 814 

Nafakat 895 
nâfe 890 - 
naft 897 
nagâra 898 
nahije 899 ., 
nâj 902 
nâjbe 901 
nakâra 898 
nakd 900 
na'lband 903 
namâz 904 
nâme 905. . 
Dând 907.  .. 
nar-denk 909 
nâreng' 908 
narg 911 
nârgile 910 - 
nary 911 
naring' 908 
nâz 94 
nazar 915 
nâzyr 916 
nefer 917 
neft 897 
nej 902 e 
nene 906 
nesasta 923 
nes'ter. 924 
newhet 926 
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nift 997 
nîlfer 927 
nine 906 
nisfje 920 
nis "adyr 921 
nis'an 919, 922 
nis'as'te 993 
nis'ter 924 
nizâm 925 
nâbet 928 
nohud 913 
nâr 928 : 
nys'adyr 921 
nys'an 919 
nys'as'te 923 

Oba 929 
oda 931 
oda agag'y 932 
ogur 934 
og'ak 933. 
oka 930 . 
'dlefe 749 
oluk 1317 
ordu 937 
organ 50 
orta 933 
ortak 938 
osta 1320 
'osmân 439 
'Ostiir 1322 
otak 940 
oturak 941 
otuz hir 942 

Pâbend 994 
paca 943 
pacawra 944 x : 
pâdis'âh 945 
padzehr 957 -., 
pafta 946 
pâjbend 994 
pajdos 949 
pâje 950 
pajende 947 
pajwant 994 
pala 951 : 
palamar 952 
palaska 953 
palawra 954 
pambuk 167: 
pang'ar 955 
pânzehir 957 
papadije 958 
papuc 959 . 
pâra 960 - 
paralamak 963 
parângon 961 
pare'a 962 
parmak 964 ;-. 
pastyrma Y65 
paswand 970 

pas'a 966 
pas'mak 967 ! 
patlyg'ân 968 
pazar 101 
pehliwân 984 
pejk 9418 ! 
pek 106 
peksimat 981 
pelte 111. 
peltek 972 
pembe 973 
penc'e 990 
perc'em 974. 
perdâh 975 
perde 976 
pergel 977 
periize 978 . 
perwâne 979 
perwâz 980 . : 
pesdel 1387 
pesmet 981 
pesin 986 
pes'kes' 983 . 
pes'kir 984 
pes'ref 982 
pes'tazta, 12.) 
pestimal 987 
pezewenk 988 
pide 991 
pilaw 989 
piruze 978 . 
pis'kâr 985 . 
pis'kes' 983 
pis'în 986 
pis'gîr 984 . 
pris 'ref 982: 
pis'taxta 120 
pis'timal 987 
pita 991 
podrom 993 
pogac'a 139 
porsuk 170 
portukâl 995 
potur 997: 

.pozewenk 988 
pârgâr 977 
piiskiil 992 
pusula 198 
pâs' 996 
pus't 999 
pus“tmal 987 

Raâja 1004 
raf 1002 
râhat 1003 
rahatlakom 1003 
rahmân 1022 
raxt 1001 
ra'ja 1004 
raky 10U0 
ramazân 1005 : 
rastyk 1006 . 
rawak 1007 
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râwend 1015 - 
razakij 1098 
refene 1009 
reg'a 1010 
regiiil 1011 
reis 1012 - 

"_rende 1019 
renk 1013 
resm 1016 .:: 
res'wet 1028 .. 
rewany 1014 
rezâki 1008 
rezillik 1020 
ri? 1018 . 
rig'a 1010 
rigâl 1011 
rikâb 1017 
ris“wet 1028 
rok 1021 
riib 1027 
râbară 1023: 
rub'ije 1024: 
ruk'a 105. : 

ram 1319 
rusâmat 1016 
riiSwet 1028 
riitbe 1029 
ruteb 1029 x 

Sab 1070 
„sabr 1030 
sabân 1073 
sabura 1031 
sabyr 1030 
sacal 1046 
sadak 1047 
sadâlkat 1040 - » 
sâde 1041 
sadef 1107 
sadrâzam 1042 
safra 1031 “ 
safran 1147 
sagdak 1047. 
sagkol 1036: :: 
safak 1046: 
sahan 1048 '- 
sahh 1149 + : 
sahib 882 
saytiân 1045 
sâl 1052 -: : 
sais 1090 - --:, 
saja 1051 
sajban 1053 -: 

sajdak 1047! . 
sâje 1050 
sâjwân 1053: 
saka 1032 - 
sakalet 1105” 
sakat 1034! 
sakit 1067: -:: 
saksy 1035 
sakyz 1035 
salak 1153
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salayana 1347 
salazor 1034 
salas 1055 * 
salât 1056 
saleb 1058 
sâlxâne 1347 
salkym 1057 + 
salma 382 
salt 1059 
saltanet 1060 
samâni 1062 
samsung'i 1039 
samur 1066 
sandal 1068 
sandal 1069 
sandyk 1137 
sang'ak 1070 
sanki 1442 
sap 1071 
saparina 1072 
sarag' 1074 
sarbus 1230 
sargy 1077 
sare 1075 
sarma 1079 
sarrag' 1074 
sâryf 1352 
Saryk 1078 - 
satrang' 1161 
Ssatyr 1082. 
sawzawat 1358 
sebzewât 1558 
sedef 1107 
sefertasy 1232 
sefte 1043 
segbân 1088 
sep'p'âde 1087 
sejis 1090 : 
sejmen 1088 ' 
sejr 1089 
sejsyâne 1037 
seksane 1037 
selayâr 1054 
selâm 1093 
selâmet 1091 
selimî 1095 
selte 1061 
semid 1109 
semmâr 1066 
senameki 1108 
sendel 1068 
sened 1110 
sepet 1113 
serag'e 1075 
serâxor 1054 
serây 1076 
ser-â-ser 1096 
serasker 1097 
serbuă 1230 
serdâr 1098 
serdengec'di 1099 
serhadd 1100 
serpeng'e 1080 
serpos 1230 
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sermâje 1101 
serrag' 1074 
sert 1102 
setrenk 1161 
sewaji 1103 
sewdâ 1104 
sikdim 1106 
sikerlet 370 
sifte 1043 
silâh 1092 
silep'ek 1094 
simit 1109 
simsar 1065 
simsiir 354 
sing'âb 11 
sing'ir 1365. 

-sini 1112 
sipâhi 1124 
skelle 1083 
skodra 1169 

- soba 1115 
s6t 1369 
sofa 1117 
sofra 1118 
soj 1119 
sojtar 1131 
sokak 1116 
sokman 1128 
solak 1120 
solkol 1036 
somaki î121 
somun 1122 
sondurma 1160 
sopa 1123 
sorguc' 114] 
subaăy 112 
suc'uk 1129 
saf 1369 

- siifret 1118 
sug'uk 1129 
suxari 1130 - 
sujolg'y 1132 
sukman î12$S 
sulf 1134 
siils 1299 
siiltân 1136 
siiliimen 1135 
siimbiil 1849 
sunduk 1137 
sâret 1139 
siirgin 1140 
siirme 1143 
siirna 1142 
siiriigiii 1144 
siiriik 1133 
sâsâm 1145 
sykarlât 370 
syklet 1105 
syrma Î114 
syryk 1178 

s'abka 1162 
s'adrewân 1146 
s'adyr 264 

ev, p. Zt, dreh, şi Pi, dn 211, Vo, V, 

sagal 261 
s'ah 1148 
s'ahm 1049 
s'ahmor 1150 
siâhtere 1044 
s'ajak 1151 
s'ajka 1152 
s'al 1154 
s'alwâr 1157 
S'aly 1155 . 
s'alyy 1156 
sâm 1138 
s'amâta 1159 
s'amdan 1064 
s'apka 1162 
s'arampo 1163 
s'art 1164 
saskynlyk 1166 
s'asty 1167 
s'atrengp' 1161 
s'atyr 1168 
s'ebane 1165 
s'ebbâi 1174 
s'ehreng 1179 
s'ejyiil-islâm 1170 
s'ejtân 1153 
s'ekerg'i 1409 

- s'elwar 1157 
s'em'dân 1064 
s'emsir 354 
s'enlik 1171 
s'erbet 1172 
s'erif 1173 
s'erit 1176! 
s'es'ane 1181 
s'etreng' 1î6i 
siilte 1061 
sim 1175 
s'imsiir 854 
sirit 1176 
'sfirret 1177 
st'$ 1180 
s'is'-xâne 1181 
s'olkadar 1184 
s'orba 869 
stiibân 36) 

Tab' 1188 
taba 1235 
tabak 1184 
taban 1185 
taban 1186 
tabiat 1188 
tabija 1187 
tabl 452 
tabla 1190 
tâfte 1196 - 
taparp'yk 1198 
tahîn 1199 
tahsîn 1201 
taxmîn 1200 
taxt 1202 * 
taxta 1203 
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taxty-rewân 1204 
taife 1205 
tâj 1207 
ta'jîn 1206 
takije 1273 
taklid 1193 
takrîr 1194 
takym 1192 
talak 442 
talas 1209 
taly 1211 
ta'lym 1212 
tamam 1214 
tambâr 1217, 
tamga 448 
tamla 445 
tamuzlik 1216 . 
tandyr 1218 
tâne 1219 
tanka 448 
tantana, 447 
tâpkur 1197 
tarabyâne 1223 
tara 449 
tarabulus 1221 
taraf 1222 
tarak 451, 1224 
târxâna 1226 
tarxân 1227 
taria 1229 
tarmar 466 
jarpos' 1230 
tarym 1228 
tarz 1231 
tasa 1232 
tasma 1233 
tatar 1234 
tawa 1225 - 
tawan 1236 
tawla 1190 
tawla 1191 
tawla 1237 
tawul 452 
tâyfa 1205 
tehail 1281 
tebestir 1279 
tedâriik 19242 
teferriik 1943 
tefter 454 
tegel 1275 
tehejjiir 1244 

» teker meker 1239 
teklif 1240 
tekne 1245 
teknefes 1241 
tel 1247 
telatin 1251 
telbiz 1213 

. telyis 1210 
tel 455 
tellal 1248 
telmiîz 1252 
telwe 1253 
temas'a 1252 

10
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temam 1214 
tembel 1255 
tembâr 1217 
temennâ 125 
temessiik 1954 
tenbel 1255 
tendâr 1218 
tenefliis 1241 
teneke 1279 
teng 1238 
tengnefes 1241 
teng'ere 1278 
tenke 445 
tennur 1218 
tensuy 1257 
tepe 1229 
tepsi 1230 
terazy 1259 
terhijet 1258 
terg'imân 475 . 
terg îne 1226 . 
terhk 1261 
tersâne 54 
tertib 1263 
terzibasty 1264: 
teslim 1267 
teste 1268 
testere 1965 
testimel 1269 - 
tetre 1270 
tewatiir 1271 
tewpg'îhat 1195 
tezâb 321 
tezek 1284 
tezpjah 1246 
tezlkere 1266 
tiftik 1274 
tikija. 1273 
tilmiz 1252 
timâr 1276 
tirek 476 
tirjâk 1282 
tizek 1284 
tizkin 460 
toj 1287 

toka 1285 
tokmak 1986 
tombaz 478 
tomruk 1304 
top 1289 
topuz 1290 
torba 1285 
torlak 1306 
tortu 1260 
tozluk 1310 
trâmpa 1291 
trinketa 1293 
trofanda 1292 
tubul/ane 452 
tuc! 1294 
tug 1297 
tugra 1:05 | 
tule 484 
tulum 1300 
tulumba 1301 
tulumbaz 1208 
tumbak 1302 
tiimbân 1277 
tumuruk 1304 
tura 1305 
turfanda 1292 
turnag'y 1309 
tatja 1312 
tuzla 1314 
tiifenkg'i 1296 
tiig'p'ar 1311 
tiilbend 1298 
tiimbek 1303 

* tiirli 1907 
turtu 1260 
tătin î313 
iyrampa 1291 
tyrfa 1225 
iyrjâk 1982 
tyrtyl 1262 

Ud apag'y 932 
uf 1315 
ugur 934 
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ulak 935 
iilân kâwi 745 
“ulema 1316 
"ulafe 749 

“ uluk 1317 
iimm 7L0 
umâr 1318 
urum 1319 
usta. 1320 
iistiibec' 1182 
"ustur 1392 
utabi 1189 

Wâdet 1324 
wakf 13393 
wâli 1325 
wâlide 1326 
wâm 1327 
warjoz “94 
wattâs 1328 
wekîl 1392 
welenc'e 1330 
wenedik 1331 
werân 1334 
weresi 1332 
wezir 1333 
wezne 1337 
wirân 1334 
wizne 1336 

Ybryk 693 
yllak 230 
'yjar 22 
*yraky 1000 
'yiyr s'âhi 719 

Zabt 1340 
zabyt 1840 
zabzawât 1358 
za'ferân 1147 
zagan 1342 
zagarc'y 1345 
zayire 1344 
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zait 1345 
zamân 1948 
zampara 1350 
zâr 1351 
zarbxâne 1223 
zarf 1354 
zarit 1355 “ 
zarrabxâne 1923. 
zawally 1359 
zawzawât 1338 
za'ym 1346 
zebun 1341 
zefk 1360 
zeh 1339 
zemân 1348 
zemberek 1364 
zembil 1363 
zempara 1350 
zengi'efil 1366 
zeng'ir 1365 
zenpâre 1350 
zerbâf 1353 
zerdalii 1357 
zerdic'op 1367 
zerin-kade 1356 
zewal-ly 1359 
zewk 1360 
zewzek 1361 
zibun 1341 
zih 1939 
zijafet 12462 
zing'ab 1111 
zing'ebil 1365 
zing'ir 1365 
ziwane 605 
zolota 1368 
zâr 1370 
zorba 1371 
zilt 1372 
ziliim 1373 
ziimbil 1349 
ziirna 1142 
zurumbâd 1375 
zybun 1341 
zyjatet 1362 
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