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„a Cartea de.:față afost şcrisă, cu, prilejul. și, din, îm 

boldul serbărilor centenarului;. „morţii „Ju Georghe, Lazăr. 

In dephmasliberiate, de, azi, a cuvântului, sărbătorirea care 

„ar fitrebuit. să, „aabă,, loc. în, 1879, la . centenarul nașterii 

marelui dascăl, dar : „care, :pe 'acea, vreme, nar. fi pului să 

„se. facă; de, cât înscondițiuni cu totul. modeste, s'a, desfă- 

'şurat..de astă. dată. cuo strălucire. neobicinuită.. vaii 

pa Glicorghe. Lazăr, orientând, prin ideea de naționalitate 

pei care şi-o luase: drepiycălăuză, întreaga . noastră. wieaţă 

„intelectuală; din secolul trecut, ay ajuns să. fie. astăzi. con 

sideratca: an, „simbol al, sculturii noastre"; „naţionale... De 

aceca, el a fost;:măiales sân ceeace "priveşte școala, : farul 

-lunandlgr: în orbecăirea. și în bâjbăirea. începuturile. 1 noastre 

culturăle şi,-fără îndoială; > ai contribuit mult; la; creiareu 

acelui: sufleb unitar) careia. „dat sroadele,, de abia. „după 

.9.sută de ani delai; descălecarea în. Țara. românească. a 

«dascălului: dela: Avrig nu pa o i iei n 

„sta Bia det puternică a: fost influen. lui,  Gizorgiie 

„Liazări înuprientarea, noastră culturală: că, dela sosirea sa 

at București, și până» în, .ziaa, de astăzi, aproape. ma existat 

:osserbare> cuscanacter. maţicnal-românesc,- în care să 
na se, fi 

“adusprinos; de. secunoştinţă, și memoriei, acestui, bărbat; 

Tiizivea însă,.a rolului său în desvoltarea. noasră 

| culturală sa făcut mai ales în, „trei, mări, momente cari



O 

caracterizează, în acelaș timp, siluațiunea socială și poli— 

lică a țării noastre: în timpul domniei lui Bibescu Vodă,- 

cu prilejul lansării unor hsle de subscripjie pentru. 

ridicarea unui monument al lui Lazăr la Bucureşti; în 

1886, cu prilejul inaugurării staluei sale şi, în anul. 

trecul, cu ocaziuneu aniversării a o sulă de ani de la 
moartea sa. In toate aceste : împrejurări, Sa câulal să se- 

precizeze și să se pună în evidență, pentru masele cele 
mari ale neamului nostru, rolul culturai al lui Gheorghe: 

“Lazăr ; prin 'studii de ocazie, opinia publică a fost: infor=- 
“mată despre” opera sai maţională: in sea hui, 
“ “Incercarea lui : Petrache Poenâru:'de'a âdună, fonduri. 

'penitri, ridicarea unui monument s'a isbit. de'rezistența ru- 
“sească, «de oarece consulatul rusesc "ma''pulut suferi să: se 
“ridice monumentul unui om care 'culezase Să. propage sen- 
timente naționale românești: pe acel'pământ "pe care: nu 
numai principele Demidoff în: Itinerariul său, ci și însuș: 
politica rusească, îl declarase mai: demult de teritoriu bul.- 
garo-rusesc». Din această: cauză, comitele Carol -Roseiti s'a. 
-găsil ademnat “să-i ridice, chiar :în': Avrig, frumoasa cinice- 
“de marmoră purtând cunoscula inscripție i 3 în ii 
-: Inaugurarea statuei de marmoră, “albă, “din faţa Unii. 
versilății, de pe Bulevardul" Capitale. în :1886, :șiserbă= 
rile cz au însoțil acest eveniment: cultural,: au: avut să în. 
frunte cel puţin: încruntătura: unui alt"vecin,-de-astă dată. 
a unui aliat al nostru, a monarhiei 'ausiro-aingare.- De 
aceea, sărbătoarea, deși a avut un :căracter oficial, ioluș 
„nici Ministrul. Instrucțiunii, nici. Primarul: Capitalei: n'âu 

| avul curajul să spună, nici măcăar.uin cuvânt despre: Ardeal, ca. 
şi cum Lazăr sar fi «născut pe malurile Oltului» din: Vâlcea, 
din Argeş sau din ali judeţ din țară; sar'Mitropolitul.: a 
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spus mulțimii ce se adunase la Jlitropolie că «biserica nu 

poale consacra chipuri cioplite» 1). 
Cu toate acestea, studiile ce s'au publicat cu această 

ocazie, prin ziare, au pus și mai mult în lumină opera 
du Lazăr și au contribuit la întărirea conștiinței și a so- 

didarităţii naționale. 
Serbările ce au avut loc, în Septemwrie anul trecut, 

la București şi la: Avrig, cu prilejul centenarului morții 
lui Gheorghe Lazăr sau făcul cu fast şi strălucire. La 

ele au participat guvernul şi puterile constituite ale sta- 

tului, împreună cu delegaţiile. tuturor instituțiunilor cul- 

Zurale mai de seamă şi au fost onorate, la Avrig, cu pre- 

zența A. $. Principelui. Carol, reprezentând pe ÎL. S Regele. 

Pentru fizavea în mod definitiv a vieţii şi a operei 

lui Gheorghe Lazăr, Ministerul Instrucțiunii, care a orga- 

mizat aceste serbări, a holărît publicarea cărții acesteia, 

care cuprinde întreaga operă scrisă, păstrată, până, astăzi, 

a marelui dascăl şi dă, în acelaş timp, în rezumat tot ce 

sa publicat mui de seamă despre opera sa culturală. 

——— 

1) Vezi Națiunea din 13 Mai 1886 şi celelalte ziare din aceeaş lună 

şi acelaş an.
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F cn orghe Lăzăi 5 "născut 3 în “Ardeal, i AVigii în 
4111779 (5! “nunie) și â muri tot acolo; î în: “anul! 1823 (7 

Sepleliurie) Eră- fiu “de” țărani înstăriți: fratele Său 

Qanea, eră, la, 1823, “primar “al “Avrigului. Dia RN 
Școala” primără, "ăi făcut. 0 la” Avrig! (4791-1198); 

iminasiul a piariştii, din Cluj, (1798-1801), și la So 

1801/2);, filosofia!" şi fre, la: Cluj (1802-1806), | 
i SOL EL II IDE a 

acelaşi! piariști. ii 

"In "1806 i i 'se oferi, un n slipendiu bisericesc, ca! să 
studieze” “teologia, la” Vi&na” lă universitate, “unde . se 

cra 

studia, numai, teologia , catolică, „Cu profesori buni Dar 

else Ocipă şi! cu alte; “studii pe, câre! “însuș: „Ie: numiă. 
îsi si RT IQ Păi 7 git -fj 

secundare, ” în, Compatație cu cele de” "Carieră | ; Secun- 
at: 

aatiliii Sai! “filosofia, “dreptul! istoria etc. Graţie” lor, 
el deveni. un enciclopedist bine prientat n, ştiinţele 
ro EQ N ri 15 a DE Dl) 

veacului al XV Ul P5 

15 “In „timpul atesta incepuse. să Şi scrie: trăducând 
Dar ur TI a 

un “catehism rusesc” „(de Platon), '0 scriere de! morală 

pentru“ propunere în „şcoale, o povestire” popiilără- TO- 
Ora 

mianlică, “cetire pentru, popor. Scrierile! acestea „desco- 
N F tii 

periău "predilecțiunea” sa, „pentr libertatea” de cugetăre, 
ii aia Sua Ep : ji: te 

.de "cate se 'conduteă. Şi în. “studiile; teologice. * Ri 
OEI GII 

. “Păr răsind Viena (Deceinbrie,, 1809), Lazăr, îu trimis 
hm: pr reța : Lc 

de. împărat, Ade consistorul „si său (din. Șibiu) să! se 
ET NOII AIE db f : Di taia 
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hirotonească la Carloviţ, la mitropolitul sârbesc Șt. 
Stratimirovici. Acesta a socotit că liberalismul lui Lazăr 

ar puteă să fie o primejdie pentru ortodoxie; şi nu îl 

hirotini. Astfel i se închise lui Lazăr drumu! cătră. 

episcopat. El rămase simplu profesor la o școală ele- 
mentară de teologie, din Sibiu (1811—1815). 

In Sibiu se alesese episcop. (1810, Octombrie) 
Vasile Moga, un om duşmănos, care a căutat să suprime 
independența lui Lazăr; să oprească de sub tipar. (prin 
censura sa personală) scrierile amintite și. altele” nouă; - 
să-i facă traiul nesuferit; “astfel; că, Lazăr. fugi la 
Braşov (1811), de. unde. a! "fost adus: înapoi. cu forță 
(1812, Ianuarie). Leafa i se mări; “dar. vieața rămase 
aceeaş,. nesuferită. Amărit el. îşi vărsă focul într” un dis- 
curs scurt, în sănătatea” lui „Napoleon. I, care eră duş- 
manul monarhiei austriace. Acum îl duşmăniră ' şi auto- 
ritățile civile: Lazăr fu destituit, Şi aruncat, în “drur, 
întro. vreme în care Ardealul, ar, îi avut mai mare 
nevoe de el... DON 53 

„Din toată ştiinţa lui bogată, în Adeal,. „Mau. trag 
nici un folos, nici „buştenii“ teologi, din Şcoala” sa, nici Li poporul, căruia nu i- a putut. tipări, Scrierile săle. 'Supri: 
mate... o biol 

toiag sia "pr, Is "G. Lazăr trecu ă âşă dăr î în i Țara. “românească, în. “casa boerească a Ecaterinei Bărcănescu, ca profesor] particular. Aici, zăbovi puțin. “Apoi. se, “făcăi, „inginer. sau' geometru (cum li. se mai “ziceă * pe atunci” în jlransilvahia).. A Cai inginer, măsurându-i 9 moşie, Lazăr făci cunoșe tință cu boerul Constântin | "Bălăceanu. „(1764--1831), care ' eră Şi. efor al! şcoalelor': din Muntenia. Cu el“ a: discutat. Lazăr. un plan: Ștolâr (mare, 0 înfemeere îi în Bucureşti. a. unui: liceu în felul acelora: din” „Cluj. unde. învățase ingineria: loan Văcărescu, lordachg Golescu 
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"mitropolitul: Dioriisiezșii alţi! bărbaţi. de. seamă luptară; 
“energic, iica' planul; lui::Lazăriisă':se: realizeze. Divanul. 
“țării înţelese; Căiideschiderea: școalei românești: nuise 
:maicputeăfamână;; între :10:Decemvrie 1917, şi.6; Martie, 
1818 se decretară formele în care:se va înființa. şcoala: 

5 i Lazăridesluşi.i iorganizarea nouă; într'o „înştiinţare“, 
“care ;rămase :unzdocument. clasic: de : conștiința ; dască-: 
'lului despre: arsa: deiiiznoavă-sădire. şi.de mult poitită: 
îndreptare“; de stratificarea, studiilor. în patru; grade, 
având: la început: şcoala primară şi la capăt. filosoiia 
şi: dreptul;n : ICN pri cois i Dia ceia tie 
sii S'au găsit; imediat. dascălii, sau: i profesorii; c cu: - care 

să :înceapă:;:popa Pavel, Eufrosin: Poteca, Ton Eliade 
-(Rădulescu),.:Ladislau Erdeli, şi; fireşte, Lazăr.:.O catas-: 
troiă i întâmplată': şcoalelor, grecești :aruncă în liceul ;din 

Sf. Sava elevi; cărora Lazăr:le.pută propune și. filosofia 
“(Condillac !şi. Kant): şi: ingineria (aceasta. în mod foarte 

“practic).;: Intreprinderea i:reuși;!. entusiasmul, cu. care,a 
“fost. întâmpinată, :nu;.s'a răcit: ;:cultura:-românăi-aveă 
acum o vatră caldă. Pta plot 

Cum sa propus în școala dela Si. Sava, nu se 
ştie bine. Se poate judecă, însă, după Gramatica româ- 

-nească a lui |. Eliade şi: după Aritmetica şi Trigono- 
-metria lui Lazăr, care se găsesc în acest volum”). 

Lazăr însuş a propus de la 1818 (toamna) până 
în lulie 1822, cu o întrerupere pricinuită de revoluţia lui 
“Tudor (1821). El a propus aritmetică, geometrie, trigo- 
-nometrie, filosofie, geografie, gramatică: aveă vreo 2C 

de școlari regulaţi; dar aveă şi auditori. De dragul. 

auditorilor, trebuiă să vorbească și popular, ce se și 

i Gramatica, pe. care. Dr. M. Gaster! 9 'credeă a lui Lazăr, nu „este, 

ai “acestuia. Este 'a'lui Eliade; anume: este o'copie (ori un dictat de clasă) 

"după un text, pe care Gramatica dela 1828 l-a desvoltat. !
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potriviă, mai ales când. trată! chestiuni: de istorie: naţio= 

nală sau de etică. Şcolarii deveniră bărbâţi utili patriei, 

unii 'chiar celebrități naţionale;i âuditorii îi duseră faima 

și: în mediul înconjurător, câre'nu. mai renunță” la şcoala: 
2) românească :superioară,;; îi soi ini de BI", 

“Dar. G. Lazăr nu. afost: un simplu “dascăl, :EI a. 

fost și. un ' mare: Român. La 1819, la înscăunarea: mitro-; 

politului “Dionisie, se; rosti:unsdiscurszal; său; în: care: 
țâșni durerea ce-o' simţiă de „lacrimile patriei“ şi sjugul. 
robiei“, care. apăsă .patria.i In 1822:el''scrise al doilea: 

discurs, mult mai agresiv, contra Grecilor cari: impilaur 

încă: țarai'şi 'a căror 'expulsare: eră':dorul lui-oțărit. Eră 
firesc 'ca Lazăr, cugetând :astiel, să se împrieteneâscă: 

şi cu “Tudor Vladimirescu, 'eroul revoluţiăi,.(care 'sfârni: 
emanciparea politică a țărilor, dând paralela 'răsboinică, 
sângeroasă la. emanciparea: culturală a» lui:Lazăr:2 2 

“In anul 1822 marele dascăl :se:îmbolnăviz La, dorinţa) 
sa, fratele său: Oanea “îl: luă, :din:București;: în.(căruţa; 
sa și-l: duse “acasă/'.unde-. muri: “după vreo'jdouă luni 
dela sosire*). ÎDl6O biz 0 uns 

i unse N 2uqGieŢ s'a si) 
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Viu şi cu, sată! Ca fiul ce crește 

En mila părintească şi trăestk 

- Iți adue prinos, putin, iar socotesc, 

Şi cu aceasta sfântul, tron, să-l. măresC 

Viu? ca un rob prea smer it pământese 

La scaunul 'cel sfânt:șL îndr danescU > 3.3 

A-ți aduce jertfe din toate ce am, 

Eale / că sunt în nuniB de-un supus neadl 
Stau, iată?! în genunchi, cu! fric? adevărat 

Bucurându-mă de-al, Nostru, împărat, . ut 
Al nostru împărat zic, şi te slăvese, iii 

Tsti părinte, taică, bA te" numescU 
Unde atâtea poveţe vom afla? 

'De măcar: unde vom: Fi. și :vom. unblăs - 
Supi prea părintești aripile, tale,. 

En odihnă şi pace muza „SadE. 
Toată gemerea, şi cât a fost timpul 

Rău, dimpreură veacul, dând, Şi gândul ; 
" Nădul copleşi mintea omenească, - 

Cari tu sânge cdula, 'căuta Sa: se: 'plăteascE : si; 
Ispila de sus, biciul: Dumnevzese! i.i:; 

A-l opri, cîne poalE? „auoă! omenesC 
Amarul însă prea blând tu, l-ai purtat? 

In necax părintesc Glas ni- ai arătat. 
En tot veacul ne-ai apărat cu mila, tin 

Suferind din toate pEr țile'cu silă, 
“Iată! dar: şi robii. tâi!! Cum. te: dubese,l 7 par, 

En tot locul cum Sau sfrâhS, şi te slâvesC. 

us
e 

+ Nat 
EINER: je pa) Ha INI a 

Pa pete de prin milslok trebue de ossebji sei se tseteas ke înlăigsr Litteras majores deorum legendae.-. ah ti n zau 20504 rule > noi IL Acrostihurile sunat î în trei limbi, latineşte, nemţeşte şi, ungureşte: 
la; Viras Austriae Imperator. ac Auguste Francisca, cut tuia elcetă' consorie Ludoriea, laetissime, 

Dire by 9] Es lebe der Naiser Frans und die nrue Kainerina, 
'EUen a felscges. Csdszdr urunk :Ferentx; sohdig..:: 

MEI alai matca 

Bucureşti, Biblioteca Academiei Române... i? "Vezi Dr. Ilarion. „Puşcariu, :Doeunente pentru limbă și: Istorie 'l (Sibiu 1859), 30. 

oii nicao i 
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Mulţimi aleargă în grădini puse nouă, : 
Ramuri de flori impletesC numai doaO 

Primeşte-le ! dreptei tale sceptru bun 
Fericire Curţii Şi: dragoste” spuN 

En mulți şi prea fericiț. ani „ROFOCOS,: 
Rodul tronului să-l -Aduci sănătoS. 

Ramurile, iată! cum suni cu rouă; 

Așa în tron mila Sfântă să ploa0 : 

Atunci şi sudiților * tăi robilor, 

Norocul va curge ilor ceriloR. 
Toţi dar venim la al nostru *mpăral ; 

Zertfe aducem, că SA îneredința'L. : ia 
O zi înaltă, tuturor prea sfântă, 

Unul fieştecaRe, sfânt o câniE. 

Rdăsdri deci și Cometa, ca un gol: 

Numit spre a ta prăxnUire venit sol; 

Aducând cununi cu prinos ceresc 

Doud la prea înălțatul iRon pământescU 

Cinste ; una creștelului Tău numind, 

Dreapia ta cu sfânt scepirU prea întărind) ; 

Alta Doamnei dând şi Crăiesii nouă, 

Iată ! blândă maică Ni-o face noa0! 
Vezi! că însuşi și puterea de sus; 

En care nădejdea Cu tot Ţi-ai pusU, 

Glăsuește, ba cu drag a-ţi prăznui 

Nu trece, ziua cu Folos a-ți cinsti 

Un Domn, ah! Taică neamului omenesc! 

En ceriu, vezi! şi stelele iE proslăvesC. 

Slăvilă fie şi ?m noi aiua asia, 
Unul, ah! ba toți cu doR fac această. 

“ie! ah! prea maica noastră! creștetul 

En mulți fericiti ani, prkeum libanul, 

Enfrunxească; ca prea înalta. dreapta Ta 

Cârmuiasea în mulţi ani Neamul cu milă. 

Fericilă să fii în căsălorie! 

Anii tăi toți fie-i veseliE, 

Rupă-se la line vicleşugul tot, a Lu 

In frica înainte-ți zacă mort; 
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Atunci toate neamurile, robii, di, e a Dima Msi) 
Slăvi-zor cu dragoste, stăpânii. săl. ob non 

Norocul, crede ! Ca.credul. Cu, folosi su a toata 

Encă va crește prea, 0, ! ba „prea frumos; Se 

Cuprinde Maică, ah/.ba, ia. ce, am. adus, 32 Mou ud 

Ramuri sunt, fie. au, Cresca, * "eu, le-am DUS. bati 

In sân ține, grijește bine -ce ai; „i “iii Â cu sii 

Împărat este,-așă, pre. altul. 2 als, Ata) 

Slara, noi robii Ti zmilită. v-0 dăm, e a sd 

Nici pe alții, decât: Vol, părinti, are... tu af 
Cuprinde însă în nume de bine, i si au “vi So 

Nu-i decât inimii. Gr aiu dela minE, 
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pl SUR sami a Ai 

at ati 
Pa oa SRR “al 

ea e a beata a AM aĂ 
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e ae tit An esuat ij 
a ia ul 
Pe Si via 

iv SAE aa ai 55 in mud 
| 
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a a nai ra da pt $ .. er .. . ă 
” ae is „NA EI i SĂ ai mă 

m tai o alai 
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Piri e ia iti, it sl Faci 

Li O) arca rar td - a. or . RD Arii rii Du liereue sii păzi iii iii 

  

petitia Tita iz ruso ta DOUA Podari Si A 
fa e : îi | : 20 tu ia tut [a i tu E Oe Ia iu tot, DE Tu ital te În 

f '. .. . . . | .i 4.“ îi Șae, so a - ie hă : A: fo? i înalt bi LIRI PAL ci o Ey irita ici răi sosi ii e 
d Dea esta plaga fe retur ti i i f id DI zi Tibi e azi Cati Dunare zar ao o alai 

iati Bg tit ot priori ist taurul ae i tit a 
iute ali: = oii oii ii “ol st 

ati toba în ÎN ŞIR i Pi iai pei 

a) 
Îl Ra | De “toată 'Ginstea' vrâduică tiierim 

cae a poli Otaci ntz piece ze obez SU burii 

  

Uo ibnoicoduti ui Fiii fa oi tie ant cai 

De. mult;.izvor. înfloririi sist: Rfintă cârjă, păstoreâzcă,....,, 

“iVr6mea'mă pusă la:uitare, ;i.:.+, Luminatul Domn, Carag6, 
O povaţăi.omeniiii:: c ;.. cioara, SeRY BIR, slavă, dom= 

:- Dându-m duh. de răsuflare, : tea mite dna, „. [casă ;. 

zi for Drogba portita tt A, „pus-o pre. paza, mea, 
Targ:spre organ pal latograit, + ni cpt îţi trio 
a > Muzelor spre,, desfătarein,. E „„Cununi dar, de flori înpletese, 

Prea sfinţitul Mitropolit, „Din. -Olimb la, toţi putGre. 

wu Bunul ;iPărinţe Nectarie. . ..;: “rono întâiii vă. typosese 
si atita oliou ru it ps titi Tinerilor, „mngtiare! 7 

4 

ini “Dupăiice sau, milostivit: Dumnezeu, ..de: cu sfinta; sa: şi 

atot' put&rnica imilă:.au :privit. și spre 'această patrie,; şi, o au. 

înfrumusețat, :şi oau, încoronat cu. ...puțeră. » sechyptrului -prea. 

j iii usii “104 

ji if) In, pședinţa fecderiei Române dela 20 Iunie 1903 d-l Titu Ma- 

iorescu a “presentat $ şi dăruit “pentru colecţiunile 'acestăi instituțiuni câteva 

„acte şi scrisori) rămase! 'dela părintele; său Ioan 'Maiorescu,! Intre acestea, 

se află o tipăritură de o însemnătate, mare pentru! începuturile renașterii 

culturii, noastre naționale; este o “e Iusiiinture> „cățre «da toată. cinstea 

Ercdnică tinerimes subscrisă! de <Lăzăr> purtând 'data! 1818 August şi ti- 
-părită; pe:: două |foi; în „folig mic. :In „această... Instiinlare; se arată întreg 

planul de,. „organizare al şeoalei lui, Lazăr, ceea ce numi astăzi învă- 

ţămintul 'eexăentar sau priimar pănă la: “„ceale' mai înalte: tagnie “filos0- 

ficeşti! viişi.t la! taginele! iuridiceşti“,; adecă : învățămîntul ; superior! sau 

universitar. I./.Bogdan...; ai i inte ci (Bia asi tatii îi 

   
BIaL! 

BUC 
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Jominatului și: înălţatului Domnului Domn, Joannu Gheor- 

ghiu Caragea voevod, precum şi cu pr6 vrâdnici patrioţi, 

Arhierei şi mai mari Etori Boeri, sau început apoi și aici 

.a să îvi luceafărul mîngăiarii, cu o de iznoavă sădire, plă- 

mădire şi de mult poftită îndreptare a binelui de obşte, care 

ai fie Măriei Sale pr6 luminatului nostru Domn, precum şi 

Dumnflor cinstiţilor mai mari Efori, Boeri, spre pomenire- 

slăvită, Patriei spre: folos şi odihnă, iară “pr6 înaltei Dum- , 

nezeiri spre slavă : vecinică. și necurmată., „Pentru . care de- 

şteptaţi fiind Măririle s sale > şi învăţaţi prin bunele pilde ale 

călsrlalte nâmuri vecine, care să află bine încoronate cu 

strălucire - cunoştinţelor, Wau îndemnat: şi! 'cu dreptul' au 80- 

cotit, ca după ce au: chivernisit- Patria: cu' alte” mai multe 

orîndueli vr&dnice. şi tămăduitoare, să o mai 'impodobescă şi 

cu mijloacele acâl6, prin care” iară .să 'se: dezvălâscă. şi să să 

pue la lucrare 'scoposul strămoşăsc, ca să poată apoi cu 

cuvînt pretenderisi întrarea- în numărul: şi ocolul cel proslăvit 

al celorlalte” popoare "luminate, ailindurşi « acolo: trâpta! 'cea 

perdută a cinstii strămoșăşti. oo atatta srtă 

| Patrii- nu-i “poate 'fi 'tot una, măcar! ce fâliii de creştere 

vor primi mădulările” următoare, nici .nu poate adiaforisi în 

cunoştinţa sufletului: cea: adevărată, pentru: că odihna ei cea 

din lăuntru, precum şi cea din.-afară,:aşa; şi .binele'celi-de 

obşte precum și cel privat,: stau cu - crâşter6 tinerimei':urmă- 

toare într'o analoghie pr. strinsă legate, Din „care „pricină 

osăbit privighză, bu are a a privighă peniri. creştere 6 cu 

viincioasă ă tinerilor următori: 1: e i rit a sia or 
Această tiebuinţă; pr6 bine. o cunoscură şi “mai, inainte 

moşii şi: strămoșii noștri, de :unde în: poftorite: rânduri, cu 

osăbite osteneli, destul 'sau: trudit”. să “pue. „nai sus, zisele 

mijloace în: lucrare, : şi cu. adevărat. să. "gi punea,.. de nule 

înzădărnicea vrăjmăşia vremilor si neprietinoasele -stări: îm= 
nea man noa 
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prejur,, în care - mai în „toate „V&curile a au înotat Epitria, pre-: 
cum dovedeşte Istoria ei însuşi. ici 

„| Intracest; f6liii, de, prepastie, gemă lungă: vreme”, Sfintul” 
cuget, al vrâdnieilor, Boeri Etori Patrioţi,. însă “numai potolit, 
iară, nu “de. tot stins, prenirucă privind, apoi, mai pe. urină 
Dumnezeiasca. „milă, „Cu rază “plină de „mîngiiare, odihnită şi 
spre,, pravoslavnicul său „popor. şi. blagoslovindu: 1: cu. o | 
înţelâptă, Jiniștită „stăpinire,. a; ;sehyptrului.. pr6, luminatului. 
nostru Doran Și, milostiv,  Povăţuitoriu Toannu Gheorghiu, . 
Caragă.. Voevod, c6 „ai dintâiu şi mai fierbinte apucare, Şi, 
îngrijire a Mării Sale, „precum, și. a, cinstiţilor, mai „mari Etori. 
Boeri, n'aii “ fost alta decât. de, „iznoava, ridicare” și puner€. la | 
poftita, lucrare .a. mai. sus ziselor. „mijloace, adecă: şcoala 6 
“mare; Domnescă. întărindu- -0, înzestrându-o eu 16 de f6 de da- . . 
uri şi împodobindu-o, cu dascăli” vrâdaici şi. „profesori harnici, 
care și, pănă, acum; măcar « că în. scurtă, vr6me, destule pilde 
strălucitoare, au, pus la lumină, iară în „curgerâ vremii mare... 
folos, poate, să „să aştepte, Paţrii, „paradosind şi scoțând la lu. 

scut 

să-și “facă o; osăbită, pomabă, şi nume, în vei proslăvit, după, 

-ce au; privit. la „edl6lalte : . popoară; Şi limbi, mai ales. „evrope-. 
nești (care; afară, "de. limba „c6, tigănâscă) ţoate să află bine; 
“împodobite « cu. şcoli mari și “Acaderii de ştiinţe strălucitoare, 

chiar. în limbile lor, p entru „Procopsirea tinerilor, cu „dreptu. 

au „judecat, că: “Că rtşine + vine. unui popor şi. n6m, ce este. aşa 

veichi, așa, vestit, ;proslăvit,, si, i înzestrat. cu. . toate rodurile 

pimântului, precum, și, cu. toate darurile: duhovniceşti, cu - -un. 

“cuvânt, nm,  împăriitese,: şi care acum, săi află chiar. însuşi 
supt, pcârmuirg prea, înaltului „schyptrul,; Mării, Saie,) să „nu. 

aibă și: el. „0 școală,» „mai , de, „trebă, 0, “Academie a stat, 
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şi mai batjocorit, “decât! “toate celelalte" 'Vimbi ȘI! “sopară ale: 
z pozei fetei trist per 

îeţii pământului. . 

. "Drept acfia prin 'Dahul Sfint! Tutăinat “fiind, "de înilos- 

tivul Dumbezeu. întărit Și. povățuit numai "decât strajnic au! 

şi poruncit A “Măria 'Sa ca să se. pue “trâba în lucrare, arin : 

duind” şi dregând 'cuviincioase case” la, Sfeti 'Sayva, pentru” 

aşezarea, doritei. Academii cu ştiinţe “chiar” în “limba “Tumâ= 

nească, care! din “înalta, mila Mării “Sale. “și cu: ajutorul ni 

Dumnezeu nu numai că. Sau "săvârşit, dar: Sau pus Şi în 

lucrare. Care Academie, de: va avea noroc, să! fie mtatăită 

de gabalele neștiuților şi de sfaturile celor! ce știu prea, înulte;. 

negreşit va pâşi pe cărarea “suroriloi” ai, mu die) 

- Deci dară, dubită şi de toată cinste vrâdnică "Tineri! 

aţă, o epohiă noa, 9 atâmplare stralicilgare, un glas dule: 

mult oftară inimile Dizari6vgastră, să chiamă, "vă: strigă, pă- 

zintâşte vă îmbrăţiş6ză: Veniţi toi de toate “părțile 'şi” -dei 

toată star6, veniţi, la izvorul: tinădairii | i, la Muzău înfloririi! 

ca să ne împărtăşi şi noi, 'acum “măcar și zii “puţin, iară! 

în „curgere vremii, cu împrumutate puteri, ajutotați fiind; și 

cu mai, multe” stiinţe tolositoare, ca. cu șilinţa” a0ăstră” și 

purtarea cea tuturora 'bine' plăcută, să” “putein “aduce” sporul: 

şi " folosul cel răspunzători și potrivit  foaltului evget al! prea 

luminatului nosiru Domn,” precum al" pre, tinţiţilor pariaţi 

Mrhierei şi al „Cibstiţilor înăi ari Efori "Bocri, care “auCogit! 

tenit pentru 'binele nostru; ca! îndemnărea” moastaăi! 'pii 16! is 

Măririlor sale” Spre întreagă, mîngiiare, că nu eiâui fost! Gto? 

nâla îndeșert, iară nod spre înteniciară' şi folosi 'arătându-ng 5 

în "faptă “aşcaltairăa'” și 'miulfăinirez! cea cuviiiicidaeă maiuri “ 
“Măririle sale. au făcut încă” măi: “multi decâţ! 16teridae 

tăria ! „piinişeă,: prin care!” "au" pus” Macuiză zăgaz. iooturo” 
birtelelor, că 'dpapă” nam avea 'unde învata, iară poriul AM, 
nespoiiul, "lada! să defăiiăarâa cară vonă făee“ cul”  purtăie? area. 

a 
n
 

o 

 



4 

a: 

gat “neascultarea “noastră: vimiăi !'noa0 înşine vom avea a 

ni le împută şi a răspunde . şi înaintea, lui Dumnezei.: asi, 

it N vârea,| trece iute; 'nu să măi întoaree,: ne ifură şi anii 

vieţii! cu: sine, şi noi vămâneri! tot: lipsiţi 4 și neziopliţi; pentru 

aceia, 'orăbiţi-vă,! "nu: întîrziaţi ' a vă: arăta şi lă''vă” trece” la: 

condica şcolii, ca apoi puindu-le toate "la cuviincioasa! orîn-! 

duală să “putem! incepe! cu! ajutorul : lui: "Dumnezeu: câ mai 

îngrab' paradosirea, ziateriilor: după rândul mai jos înisăninat 
mi ur 1 

nt prea 

1? Cei: mai slăbănogi sau de tot siedeprinși, să vor 'orandui” 
-. oitu 

mai tai la alţi: dașcali mai os, unde. să vor: “învăţa: cms 
il Di zii ia : ) 

alb Li i. Cunoăşietea &lovelor'$ şi 'slovinirea. “cuviineioasă. 

2, Cunoașterea numerilor. şi “întrebuințarea lor. Sa 

„3. Cetirea desăvâșit. Î e ia ai 

4, Scrisoarea eu ortografia, şi dsr mai “ulte' f6liuri. 

5. Katehisisul şi “istoria 'vivlieâscă, testamentul veichia. 

şi cel-nou.i | 

6. Gramatica şi Aritmetica încâtva, şi alte ştiinţe mai 

mici folositoare pruncilor. 

B. După acâatea vor trece la altă tagmă de învățături, 

unde vor av6 de a asculta: 

i "Gramatica, desăvârșit, cu sintacsu dinpreună..- 

2. Poetica, cu mitologii şi Gheografiia globului pă-- 

mântului. 

3. Retorica, şi Istoria neamului cu a Patriei dinpreună- 

şi alte ştiinţe ce sunt de trebuinţă spre înţelesul acestora. . 

C. Cei mai de vârstă și deprinși la acestea toate vor 

av6 de a auzi: 

L “Aritmetica cu toate părţile ei. 

9. Gheografia despre toată faţa, pământului, așijderea cu: 

toate “părţile ei, 

sii 8. Gheometria teoraticscă; "Trigonemetria; Alghebra. 
și. 

pă 
Va etate aie eta 5 eee Pe FN bate fa 

altele. - - -



t9
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- . . A . . . 

„4. Gheodezia, sau . Inţeneria, Coe „eu, Ieonomia „şi, 
Arbiteotura. ii ip tat în eture petit ul in 

„D. Mai avînd apoi volnicie dela, mai marii îotori. -Boeri, 
“vom, trâce, „Și la, eclelalte “mai înalte tagme filosoficeşti, fieşte, 
-care „după, rîndul său, așijderea ; și: la, „tagmele. iuridiceşti. Sau, 
nomică, care, cum, vor urma. ; .: „is, îi Ta are 

, Pentru cei ce vor, să trâcă, la cinul preoţesc, să va a orindui, 
osăbită vr6me şi ceasuri pentru | ascultarea sfintei teologhii,; 
dogmelor, credinţii şi cunoştinţa. legii „Creştinești şi altele mai 
:multe. trebuinoioase, . ȘI oase ir 

Cu blagoslovenia. prea, sfinţii sale Pătintelui Niitropolit; 
Kyriu Kyr „Nectarie Sau dat întru AMemairs poali dela 
iBesrica, sfântului Savva, | prin Ma i 

poe 

      

   PI 
“In Sfinta 1 Mitropolie. 

1818 Avgust (Gheorghie fost 

: 0 Lie: 

S'au typărit de: „Gheorghie. biv 2 Vist.iTyp Rim, zisternie al donlea, tipograf dela Rimnie). | d 

-
—
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DISCURSUL 
„Compus de G. Lazăi la: înseăunare a eAitropoitilui. 
i! par ji at a PE mt, 

. De ut tt ua „Dionisie. iu 
„Anul. 1819 „ 

Turbo Ei hc,      
 Prea'o vite Stăpâna! + pn Aia 

A pr. crea cere . 

„Pra bine este junaei „eunoseută slâva şi mărirea Boa 
pp 

ştiinţilor | şi a “ măostriilor 4 în “vremea “acelora, lasă store; 

dar mărturisească „mărturie învederată i însuși stâlpii lui Traian 

care Găzi îo iba de astăzi se află în faptă şi, care în chip 

de! hrisoave hemincinoase/ ne “mărturisesc. dreptul ce. avem 

în stăpânirea "Pământului strămoșesc, desteptându-ne. a “urmă. 
per: se 

și noi strămoşilor noştri, ca "neprecurmat. să se prosliivească 

sominția, în în veacuri și prea înaltului schiptru împărătesc, neîn- 
Î rut ya 
cetat "să-i. ară “focul, pe jertfelnic, prefăeânău-se 'slava i în 
i ii Cit 1 fa Oe 

mărire, i iar nu în perire Și stingere, “ 
mata 

Pta 

ar privi pi strenepoții marelui « Chesar, slăvituloi, Aurelie ; şi 
A 

, oare în “ziua de astăzi mai cunoașteri-ar ? 

Negreșit, i-ar cula în pălaturile cele, mari împărăteşti, şi i-ar 
asrijrta goi earii mie 

afla î în "vizuinele, Și, "bordeiele cele „proaste; și încenușate; i-ar 
dsr 

căută în “scaunul stăpânirii şi i-ar! “află amăriţi subt „jugul 
rep ii dei 

robiei; i i-ar căută “proslăviţi şi luminaţi, şi cum i-ar: aă? 

Rupţi, goli, amăriţi şi asemiinaţi, "dobitoacelor, de tot „căzuţi 

“în prăpastia- -orbirei, bine-gătiţi” spre slujba, „vrăsmagului or ome-- -: 
(CE at, 

nirei, răpitoral casei “părintești. 

 



d 

Ajungă lacrămile patriei, ajungă jugul robiei, vreme 

este de când cu oftare așteaptă căzuta semenţie cuviincioasa 

izbăvire; ţărâna strămoșească cu cuvânt pretenderisește acum - 

mântuire căzuţilor săi strenepoți înălțându-ţi braţul prea 

“Sfinţiei tale însuşi din sângele părintesc mijlocitor acelora, 
Şi i ame 

spre mângăere. | oa imi 

tea 

duiise + mai pe urmă i milă şi. de acest neam căzut, a “zapt 

anii blestemului și prin - “tidicatea dreptei prea sfinţiei tale 

va să pue acum stavilă viscolilor întunerecului. 

Drept aceea obştea cu mulțumită: glăsueşte: Blagoslovită 

să-ţi fie rădicarea, în scaun, ca şi. uemiătorilor Spre. pildă în 

veacuri. nesocotite; binecuvântată să-ţi “fie 9 ocârniuirea; Și 
ate ra site 

pistoreasca cârje! a prea stinției “tale, înverzească ca "toiagul 
uit ai id dul. Aaron, ca. să fie oglindă de înţelepciunea păstoreasc că ne 

poților ; ȘI. strenepoților. omenirei, ca după mai multe sute, ba 
şiari! "ji i pati : 

şi. mii “de. ani, jertfelnicul cu bucurie să ţi înoiască cu 
it 

cuvânt. fălindu- se și. „Cu, „povestirea istoriei strămoșilor, din 
dia? 

, SID : 

veacurile dinainte, | precar și noi înșine cu căldură, ne adu: 
- ia LEG Tit et 

cem aminte, de mnoșii și strămoșii noștri, cari au făcut cândva, 
i il 12 ii, Ei vi mi ili- “+ 

bine, neamului Omenese. . a ! 
miti . ! ; i ' 

Tată dar, şi noi, strenepoții ui, “Roinulus' şi dmiliţi fii 
tuaă duliovaieoşti « ai prea, sfinţiei tale, Aţi bine 'cuvănităra “scaunul 

pre care te-au înălțat Pronia. celui “Predinalt, “ca să ne fii 
părinte. și povăţuitor "milostiv; î îţi 'bicecuyâtitară toiagul păs- 
torici, noă „Spre întărire şi “spor, at preasfiații tale! spre, 
Yecinică, laudă Şi. „mângăere: : că nu-ți va fi cu noi „oștenelile 

. poa zi iza pentrucă stiințele noastre subt Ocârmbireă prestinției 
ta d i DD La OVALA SUT DL la ale „vor da pricină de, ajuns până cât „şi Zidurile Şi coarnele 

    

    

aa rase ai ; plugălui după. mai. „mlte, sute! ŞI mii 'de ani vot mărturisi 
înțeleapia păstorie a preastinţiei “ae i Ii i i ioidot "Calcă, LI iluzii ta rii E „lu dig EI | preastinţite părinte, nespăimântat pre - pod Sata fiii car 

la „EI O tes a i e cu braj' 'voinicese şi cu “duh românesc spre "mai mare 
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mirarea neamurilor o ai desfundat; fără sfială întinde-ţi 
pasul spre descoperirea brazdei strămoşeşti; aici frica n'are- 
loc, sfiala zace moartă, căleată la pământ, Pronia lucrează. 
şi noi toţi cu bucurie î. armă. 

ae tz fa 

matii) DEIT rai 
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det bi (0 

sa ie Curierul „românesa,; 1839, „p. 266, Aron Buionul” 'Lepurarin, ruminese, 

1864, IV, 1, p. 63. P. Poenariu, dnalele Societăţi “Academice, S "Sesiunea, i 1870 

p. 122, 

PI II , | 
Te Tatu triada. NE



- a ter ati zi: : AI „ pt 

4) AP ELU L 

La subseriere pentru publicarea unui curs de 

matematică de Gheorghe. Lazăr, în anul 1822.) 
Anul 1822 

Jubiţilor Români, 

Cu cât este omul împodobit cu chip şi cu deosebite 

daruri, şi cu mai mare putere stăpânitoare între toate şi pre 

toate celelalte făpturi ale cuprinsului acestei planete pămân- 

teşti, pe care ca un Dumnezeu pe toate le are supuse, le 

ocârmueşte şi le întrebuinţează, ori la ce voieşte după plac, 

şi fiindcă înalta ființă nimic n'a făcut fără cuvânt desăvârşit: 

urmează că cu atât dar mai înalt şi mai sfânt trebue să 

fie şi scopul pentru care este omul făcut şi zidit, la care 

sfânt sfârşit fără de o creştere cuviincioasă şi o cultură bine po- 

trivită omenirei, nici întrun fel nu pot ajungă muritorii, de 

ştiut fiindcă mai lesne este a slugări pe douăzeci de înţe-. 

lepţi decât a stăpâni pe doi nerozi, îndărătnici, cu mintea 

de papură şi cu capul de dovleac, apoi încă şi înfumuraţi, 
pe cum sunt şi unii din noi Românii, din care cauză am 
rămas cu aripile tunse şi pârlite, încât dacă sar deşteptă 
cumva duhul strămoşului nostru, a lui Marcu Aureliu şi al 

marelui Severin, ne-ar privi nu ca pe strănepoţi ai lor, ci 
ca pe niște adevărate rămășițe -schimonosite ale: ciclopilor. 

: Insă cu toate aceste tot stătură dintre Români, şi de 

1) Titlul complet eră: Apel la subscriere pentru publicarea unui 

curs de matematică ce eră gata a se: pune sub tipar de George Lazăr» 
în anul 1822. n er 
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e
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[ă i 
it “Ia cădere țacoace, bărbaţi” Vredaici”. şi! "înţelepţi," care bine 

“vedeau: ocâra aceasta, Şi “se isiliau: în! “fel! Și "chip să” puie'! igta— 
“vilă” Orbirgii: 4 şi să: spargă besnă 'întunerecului,. dar” înzădar, 
„ă, multuraticele viscole ale vremurilor, cu o neimiloasăa- 
„mehinţare | turbată, deapurnrea le înzădărniciră : tot” cugetul, 
“până” în''anii cei mai “de: pe. “armă ! ai! domniei Mariei. ' Sale- 
loan George Carageă, Voivod, când dezteptă: providâriţa: cea. 
prea înaltă mai ales trei duhuri româneşţi, adevărat vred- 
nici bărbaţi, suflete puternice şi nespăimântate, Iuceferi stră- 
lucitori veacului acestuia, cărora cu cuviință li sar cuveni 
statuele Italiei, spre veșnica : pomenire: și laudă, adecă: pe 
Măria Sa preabunul acum stăpânitor Domn în seaunul a= 
cestui principat, Grigorie Dimitrie Ghica Voivod: încă ban 
fiind, al doilea pe marele Dvornic, adevărata dreptate, mân-- 
gâierea compatrioților, scăparea săracilor, stâlpul nevinova- 
ților şi podoaba patriei, Constantin Balăceanul, ajutat de- 
prea înțeleptul strajnie iubitor de muze, marele Dvornie. 
George Golescu, care neputând mai încolo suferi ocara nea- 

mului lor, ci luând pildă. de la celelalte popoare luminate,. 
cu cuget unit şi cu braţ puternic părintese au așezat și au 

deschis școala academicească în Bucureşti la Sf. Sava, de: 

fel de ştiinţe filosofice şi matematiceşti, chiar în limba pa- 

triei, ca cu atât mai cu înlesnire să poată tinerimea păși. 

către tronul Minervei, în care școală ucademicească măcar: 

şi întmaceasta scurtă scurgere de vreme și cu atâtea vis- 

cole câte au pătimit, nu puţin rod sa făcut până acuma,. 
precum se vede în faptă, şi de nu se întâmplau iuţile vremi 
jigodioase, departe eră să ajungă; apoi piedeca cea mai mare 
a neiuţitei păşire a științelor a fost şi este netipărirea cărților: 

scolastice, pentrucă numai cu scrisul păşește predarea nu 
mai cu zăbava, ci și cu greşelile neapărate, și pricina ne- 
tipăririi, nu“ condeiul, ci 'volbura: lui: Saturn “au stat la. 

mijloc.
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Deactea, , noi ; facem ; preacinstitului public, „de, ştire că 
i 

iu în 

„voim; a, da, la: lumină , în: limba, patriei : adecă; ă: “filosofia, ma- 

tematica. şi, geografia, apoi după aceasta va urmă, ȘI istoria 

  

universală, a sp tota ver ol ho sia tit tut îs 

tis Aceste sunt, „care. voim; de,.va,,Yrea și, Dumhezeu,: şi, de 

vom. fi ajutoraţi.. de, cătie, iubitorii, de; muze | “compatiioţi,. să 

„de, supunem . tiporului), : at eset 
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5). DISCURS i cutu 

, a Di it a Stai 

zii COMPUS de; Gheorghe „Lazăr, la, sosirea, ÎN, țară 
, 2 a » ai a pi asta a 

sus eat Di ca Bu 8 LU Gr. Ghica Vodă. i pui Î , a tă 
tai ps cre ut B0,ulle» anul 1822. 3) | 
sli i mint tri Pa li tota GOT rep 2 
Ai Para . : . | | 
fi ti bata i: PARTEA L-a: ft De eat aaa În 
Sati , PE e 
Litoral de sit ei om apte mart ua Pe Boat sa furate 

vizat sii îs «Prea. Inălțates Doamnele ii isi n ata 

Îi apa futa si spini ini PE o A a 

iti Mântuitorul 'şi' izbăvitorul irieamului 'celui :cândva stră- 

“Tucitor, iai acum “măi mofluz: şi căzut. ii: paie a biti 

Doă lucruri, Măria Ta! sunt în lume mai mari şi mai 

ta cea 
te E pr . . , 

„vrednice, de însemnat, ce. sunt! tuturor. muritorilor 'de comun, 

“care lucruri unul altuia ;cu totul, se; împotriveşte, şi iar. nu 
, 4 

    

: ” la ii EEE ERE ID IDD EI LEII ați 

„1... Proectându-se ridicarea statuei. lui Gheorghe Lazăr, în. faţa puţi- 

i nelor notițe biografice şi lipsei: complete.a unui portret, adevărat al. lui 

"'meapărate-la comandarea statuei, am cătat să ne punem în relaţiune, cu 

:vespectabilii: septuagenari. 'dnii g-ral Chr, Tell,. Gh. loanide şi Palama, 

trei 'din “puţinii în viaţă elevi şi cunoscuţi ai dascălului Lazăr, : spre. a 

r'icompleta:ăceea ce se.scia despre acest bărbat. :.După câte-va întrevederi 

: cu d; 'general 'Tell şi Ioanid, ducându-mă şi la d., Palama, în scopul arătat, 

"aisa ca şi cei-l-alţi,.cu o.bună voinţă pentru .care le voiu rămânea re- 

- “cunoscător, după ce'mi spuse tot cei permitea etatea „să-şi „mai. aducă 

“ “aminte despre fericitul său piofesor, "mi înfăţişă şi dărui, un manuscript 

' .peitrontispiciul căruia -citi “în. două ' linii; titlul;, ce urmează ., mai jos. 

iti. *Manuseriptul:: este . în :.4-0, . scris" citeţ:. cu litere, „cirilice; : ește 

" împărțit în” două părţi: de: neegală: întindere, cuprinzând „în total.22 

' “pagini 'numerotate. :Cu toată mulțămirea suiletească . ce. am simţit .la 

-tederea'"acestui preţios: manuscript,» dm: fost. fireşte, silit, a'mi „pune,;a- 

-“cest&' întrebări: Cu' ce. ocasiune compus-a Lazăr acest, cuvânt,—fi-va . el 

“autentic: sau nu —În: finc,:dacă. mai; piiblicatu-s'a el. până azi în, Vre-o 

i revistă san vrun ziar? I.a această! din:urmă întrebare adreșată d-lui Pa- 

“lama, mi-se -respunse că manuscriptul..i ! s'a: cerut de: Heliade spre -a'l 

publica în Curierul Românesc, Ce “apărea p'atunci „sub „direșţia „acestuia. 

dar că, nu mai scie din ce împrejurări, nu i sa îndeplinit cererea; şi
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pot fi unul fără de altul; pentru că fiecare dintre aceste 

doă slujese omului a le puteă cunoaşte pre amândoă; iar 

necunoscând omul ori pre unul, ori pre altul dintrânsele, 

nu poate preţui apoi nici pre unul, tocmai de va şi avea. 

pe oare-care dintr'aceste_ doă lucruri. Și acestea sunt Prea. 

luminate Doamne! Binele şi Răul 
“Pruncul sugător orice ilucru: "va primi în mână 'îl trage- 

mai întâi la gură și nuziai atunci îlleapădă au îl ţine, după- 
ce prin simţirea organului gustării îl simte amar au dulce.- 

Asemenea văzând lumânarea: sau::focul strălucind în tot- 

chipul se sileşte să'l aibă; iar după ce întinzându-şi degetul. 

Sars, a doua oară văzându-le 'plânge, :ţipă, fuge şi se fereşte. 
„ai Aşa şi Kyr împăratul :Perșilor, biruitornl. Asiei, numai. 

atunci a simţit tyraniile ce împotriva celorlalte neamuri, crai: 
7 av 

  AU II ar ADE apte ti 
;dacă cumva se va “găsi publicat în vr'un ziar trebuiesă fie după un alt: 
manuscript. Cuvântul original compus de Laâzăr, fiind destinat a se ''citi 

” înaintea lui Grigore Ghica Vodă de doui elevi ai :săi' a: fostitranseris- 
" în două copii. Manuscriptul nostru, scris de mâna d-lui Palama, este una. 
„din ăcestea. Căacest cuvânt este neindoios de Lazăr oprobează întâiu data. 
"ce poartă manuscriptul; al douilea mărturisirea elevului care l'a eopiat după 
originalul perdu, ca unul ce 'era desemnat a: citi o parte a discursului în-- 
naintea Domnului pământean. Ne mărginim. a spune numai atât, că cu- 

"vântul pe care'l înserăm aci a fost scris de Iazăr.sub presiunea eveni-- 
„mentelor desfăşurate sub 'ochii'săi în timp de ș ani, de la 1817 până la. 
„1822, cu unan adică înaintede căderea lui Caragea până în momentul când. 
“Poarta, inăbuşind eteria şi ascultând -cererea:: Românilor de'a'şi .alege- 

„domni pământeni, chiămase la Constantinopole:'câte 5 boeri din Mun- 
- tenia și Moldova, 'spre a'alege dintr'inşii câte. un:domn.- pentru. fie-care- 

| principat. Intre boerii strâşi la Constantinopole se afla şi banul Grigore- 
"Ghica. Acesta îu învestit de doinn al Țării: româneşti: în toamna anului. . 
„1822, şi se întoarse.in ţară către sfârşitul: acelui an, Cuvântul pe care “1 

| publicăm în această prețioasă Revistă: fu compus :de ;Lazăr.. cu doă-trei. 
| luni înainte Se sosirea domnulul dela Constantinopole, deci toemai:când 

toată : iiiea se aila in asceptarea acestui mântuitor al .neamului. ro-. 
mânesc de jugul cel impilător și lacom al străinului.. Revista pentru 13to- 
vie, Archeologie şi “Filologie, 1883,.sub titlul : Curânt icompus de, profesorul: 
Lasăr, învățătorul, și directorul şeoalelor româneşti din: Bucureşti 30. Iulie 
anul 1822, George o. Garbea. . +: ec aa Sai) ui TI ” 

DD ae ate ci i cat  
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şi împărați biruiţi de prin prejur 'întrebuințase, după: ce l-a 

prins Tomiris, împărăteasa . Masagetenilor,. şi tăindu-i capul, 

i l-au, afundat în însuş sângele lui, zicându-i' aceste mari 

cuvinte: «Iată satură-te acum, tyrane, de sânge». Asemenea 

şi legea Romanilor, a strămoşilor noștri, eră făcută, pentru 

pedeapsa. aşijderimi; adică dacă stoteă unul. altuia ochiul, au 

o :mână ori un picior îi frângea, până. nu se făceă şi lui tot 

întacest chip, nu eră -mântuit şi a. m. m. Care va să zică, 

că omul până. când nu, pătimeşie, nu /poate .cunoaște binele 

şi. răul. Bine dar a zis unul că «până când iti nu, vine, 

primibvară nu se face. i ei Ş 

- Dar pentrucă răul este în: sine. 2 rău, de aceea cât putem 

ne. fetini de el, şi binele penirucă în sine este bun, ne silim 

a-l căpăta, însă de multe ori răul.e schimbă în bun, şi 

bunul în rău; precum este. și otrava, că în sine este un ceva 

rău,. căci omoară om, iar bolnavului în : doctorii, prin doctor 

drămuită slujind spre vindecare, iată'că -se preface din 'rea 

în bună; asemenea bătaea. tănărului celui. căzut la năravuri 

vele este un ceva rău, iar apoi, îndreptându-se, + ei Însuș mul- 

ţămeşte. .. SEE NE 

Acum să vedem şi binele: cum se poate schimbă î în rău 

Dar 'se schimbă şi prea 'se schimbă. Tot cel. ce se' “înalţă 

acela poate: cădeă, că cel 'de'jos n'are unde să cază, şi. cu 

cât suişul mai înalt: este, cu atât mai: vătămătoare, mai -cu 

durere, şi vindecarea mai târziu, 'căderea. : ii 

+ Slasa, cinstea, mărirea, averile şi bogăţia cine” va 'zice 

că: nu-s bune? Şi iată tocmai acestea au pricinuit dărăpâ- 

narea “împărăţii Elinilor, acestea au pricinuit, sfărămarea în- 

tricoşatei împărăţii a “strămoșilor noştri Romani, cărora toată 

lumea eră supusă, şi de a cărora 'amelinţare până şi coardele 

păriântului se 'cutremură. Acestea au addus şi împărăţii Gre- 

cilor cei mai de pe “urmă derăpănarea și, rana cea cu „totul 

ta hit : . i 

:,
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itviridăcitoară.- Abestea “zic 'au'trântit şi pre: prea vestitul al 
Ncăcuriloi:” sit&az, prei mărele : Vapoleoii':Bună: Parte 'ș. a:'m. 
+" De unde 'ze'vede curat,lcă''0mul' cu :cât: mai: tare-:se 

apropie către: vârful binelui, cu atâta; primejdia“ căderii:'este: 

Thai “nare” şi Toai-!  ispitiitoare;; pentrucă cui “cât; 'cuește.. și se 

finniăreşte: binele,r6â atâtâ: mai''tare Iseadeji “pierde și: se: în: 

“tazâtă zăul asupra! binelui, și“atunci toţi aceir'cari se':câr= 

imiiiese dă niânărie, -de -vicleşug, radecă 'de:'sfetnici, miniştrii 

“răului, “se' silse 'în' tot fel: şi -chip''a:derăpănă' pre cei'ce se: 

află umbriţi 'de visteria luminii spentru: aceasta ne 'porunceşte: 
şi mântuitorul lumii rugăciunea Domnească: neîncetati:a-0- 

zice, încheind-o 'înai “în-urmă!. cu 'adele doă::şi::mai| mari 

cereri :: adică,” «gi':nu ne duce:pre noi::Doamne în ispită,- ci 

ine isbăveşte de: cel-răuo. li îi n st ob et it lu 
"en “Apoi. ştiut: este; că totdeuna;: acela, care are, acela 'poate- 

pierde, că ;cel: ce::nimie :n'are, ce poate.::a. pierde? de'unde 

fără, îndoială. putem :zice,: că. cu-adevărat ;de' măre :laudă.: este 

vrednic cel ce? priri.căi:;ladevărate .:şi mijloace. drepte îşi 
câștigă, fel. de: averi; bogății, .mărire,: cinste. și putere, dar nu 
mai puţin de a se liudă vrednic este şi cel ce știe: câști- 
gatele bine: a întrebuinţă şi a,:le ;păştră, spre, scopos folositor ; 
așă.:și un,stăpânitor. au + împărat, acela se.',poate scrie. în 
condica” veacurilor.; de înțelept, şi 'vrednic, „care. „ştie BĂ-ŞE 
aleagă pentru: fieși-ce! tagmă de „slujbă, sfetnici , și. Miniștri 
arnici şi destoinici,. pentru „că: an '0m singuri nu e. NICI, Un 
„0m; şi aceasta; ŞI. firește „se, vede, că.:tot din, „munţi, și dea-. 
uri se pogoară , isvoarele „apelor, Spre: -adiparea, şesurilor, za 
i „Am zis mai, sus, că, „averile ŞI. bogăţia ie, lrueste, un 
ceva bun, şi. iată că ; tocmai „acestea, fură pricina, derăpănirii 
„mai sus; numitelor, „împărățeşti, schiptruri; “a așă Și. este, pentru 
că, de ar trăi tot aceia, care. le-a câștigat, Jezar; ști, păstră. 

aim ș.a le. întrebuinţă. eu „folos, „stiind, „GU câtă, „sudoare lezate 
Îoiai câstigat; dar pricina este că fiind tot; oul supus morţii, 
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toatglacelea rămâni în- păstrarea următorilor: celor. în: bumbac 

crescuţi, din cari:unii inu ştiu:inici idoară răsăritul: soarelui 

în" căre: “parte: căde, ba poate că și: pânea::-o"i :socotese» că 

ereşte”ca şi: prunele pă 'copaci: în livede.: (Petru: căi puţini 

uimează ! în: scaunul" stăpânirii, precum: a 'urmat; cândva! Neho 

fiul: lui Psalmiticus, împăratul:!: Egiptului). Aceştia:: zic cad 

apoi. Ja desinierdări, la moliciune, la, desfrânare şi la desunire, i iar 

din desunire la pismă, 'din pismă:la, gâlceavii, din gâlceavă Ja'iu- 

ţime,' din iuţime ne aducându-și aminte de proverbul marelui Ce- 

sâr; unde 'zice : «grăbeşte încets cad zic la: 'răsboiu, şi printr'a- 

cestea :la: perie, stingere''şi 'sărăcie șii'numai: atunci! apoi se 

face''pacei 1): Care: vaisătizică “Măria “Ta, 'că ': sărdoia,: este 

mania păcii; după iaceca.iâr începe pacea a'adduce 'odihnă; 

odihna chiverniseală, aceasta, averi și bogății, până; când iar 

ajunge; acolo: de: unde âm: început;'eare “licru: s'ai:văzut şi 

se 'vede:nu numai “la: numitele -stăpâniri, 'ci- şi 'Palte case 

mai de - “jos, Şi :aceasta. 'este roata: lumii, roata: veacurilor, 

roata sorții: omeneşti. i De ai 

Mai încolo: ne poruncește legeai: nu numai cea i firească 

şi de: la:inaştere scrisă în" inimile-! tutulor: muritorilor ce 

zice: «ce-ţi! place ție; fă şi 'altuia. Jar ce ţie inu-ți' place, 

fiiei: albia nu face». Ci cu: mult: mai deslusit ne îndeamnă 

legea cea: propoveduită” şi: 'creştinească 'ca să! ne: fie :milă de 

cei câiau: trebuinţă de ajutorul:nostru zicând: «pre cel sărac 

să-l. miluim;: pre cel. gol isă-l imbrăcămsi şi: Gili asia 

  

7 PT sti Ft pati iu i sii it? pipa 

in :) Acest „grăbeşte încet“ este, adagiul Festina lente, care în „cresto- 

mațiile vremii, de "exemplu în "Chrestomathia ex "optiniis linguae' latinae 

autoribus (Cibinii, Typis M. Hochmeister, p.' 196: şi: 204)! figură: ca mate= 

rial. de memorizare. şi, educaţie morală. Lazăr, îl, „repețiă mai; des,. Dela; el 

va fi trecut în gura şoolarilor ! săi. Cel puţin ştim că Poenaru îli între 

buinţă; aceasta o aflăm dela A. Tr. Laurian, care în : discursul: său 

funebru” (Românul, 1876; 'p.: 888) ne:a .spus că sanguinismui său Poenaru 

i-l potoli odată. cu acest'cuvânt::„Poenarul mă opri şi- mi zise:: festina 

lente» Iată o pildă; cum cu Lazăr: trecuseră munţii —— şi sentinţele; tilo- 

sofiei practice romane! se 

3
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„+. Dâr'mai ales' zice, că pre cei „streini .. şi călători : în 

casă, să-i. aducem şi să-i odihnim. Cu cuvânt, că: cu, măsura 

cu care .vei- măsură, cu aceea ţi..se va măsură. Adevăraţ, 
bine -şi-:bun.:.lucru este; asemenea -.vorbeşte: şi filosoful, 

dar mai:: adaugă . și zice: . « Datorie :firească - avem - ca. pe 

cel strein şi . săraci. să-l ; adducem supt acoperemântul., casei 
noastre şi să-l odihnim, însă cu..priveghere,: 'ca;: nu: cândva 

acela, îndulcindu-se. de, pâinea mesii, :de: apa; vasului . și „de 

căldura :vetrii tale, printi'o tămândare . molipsitoare, de. trei 

zile vânându-ţi inima, şi secreturile. casii, să facă  paragrafii 

în stăpânirea. cuprinsului tău, .ca :să nu fii silit mai în urmă | 
a împlini: datoria pitulieii.;eu cucul, şi prăsila ta cea, împil= 
mată: să-ţi. rămâe pe drumuri: săracă,. și: tu: văduv şi. de 
prisos cununii 1). ; ii to Terrei ca 

i: Dintwo scântee se aprinde „focul şi. fiece ,rană,.la înce- 
put .este -mică,' pentru ' aceasta: bine-zice filosoful: « Incepulu= 
zilor priveghează, ca să nu fie docloriile prea târziu”; şi 
iară: «Tot ce faci fă cu înțelepciune „și priveşte la sfârșit, 
că. sfârșitul, încoronează. toată: apucarea» *) Gel | 

» Sermanii + Americani, ce. fericiţi eră, ei în. poala 'singu- 
rătăţilor, .mai ?nainte de a. intră 'la dânșii filosofia spanioli= 
cească, simpli :în portul. lor, simpli 'în obiceiurile lor, simpli 
şi fireşte în. traiul vieţii, îndestulaţi cu: rodurile pământului, 
fără de , pismă,: fără. de. răsboiu,. fiind, fireşte . cârmuiţi de 
puterea, fulgerului.. Untul, mierea “si mana dumnezeiască! -le 
îndestulă toate poftele omenirii; un piron de fier, un topor, 
o bardă cu mult mai: tare le " preţuiă, decât înfricoşatele 
jghiaburi, pietre bolovani de aur, ce zăceau - încoace .și -în- 
colo, prăvălite p'ale isvoare, -văi și pârae, care 'apoi fiii vicle- 

” a: Pe at ad În o O 

îi 

E : pa fetal 20, - . ._. o. : i 
: ) :Psalmistul zisese :: „Fericit cel: ceia aminte celui. sărac“: iii: os. 2) Prineipis obsta (sero medicina paratur) în  crestomatia . citata. p, IT (Ovidiu), Qui id agis, prudenter -agas et; respice .finem. Finis: coro- nat opus. II . Ă te a pi pp Tae 
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“ "gugului iJe-au 'Întrebuinţiii, "Spre! însuși! derăipănairea işi” i met 

| 'dihna 'sărinanilor * păstrători; tăcându:și printr aceasta, avere 

nespusă, “puternice "mijloacă ” spre derăpăinaiea, guppunereă, şi 

irobia''acelor fi ai 'nevinovăţiei, intrând în toată stăpânirea 

lor Nu” ajurise apoi aceasta,” că. din cei 'ce Sau dus” în casă 

“Sau făcut 'acum' desăvârşiţi stăpâni şi stăpânul cagii cu toţi 

ai săi li s'au făcut lui rob, ci apoi şi 'cu' fel: de ' dosădiri şi 

“tyrănii îi “sileă, a! se! supune "mesei cei: răitunde, ca! să se îs- 

ipăsească! ŞI'să meargă, în raiu. 'lar înițelegând” săracii Ame: 

-ricani, : că și ' Spaniolii tot într "acelaş rai vor! să' meargă, an 

răspuns: "a Noi! 'de' acest! rai mai “bine” ne' 'lipsim, "căci ' mai 

ibine: n& este,: şi 'ne' va, - ti noă procură am fost din vechime». 

Î eta puteti an bee m e - 

ISINRERE. tapete -t [RR . pa pg ta i 

i - ' 
. , pe a ni E 

, „iii: ri i tă pi îti ' ERE BA ii 

ral 

i 5 in acest: chip 2 Măria „Ti au: “antâmplei și cu aceasta 

:sârmană. patrie, ce vrednică 'de: jale! și” de plângere: este, 

«că afară de “viscolile, răsboaele“ şi :: văxsările cele multe: şi 

înfricoșate de sânge, din : vremile - cele :-vechi' şi noă prea 

puţin: :cunoscute,. pricinuite prin: multoratieile: năvăliri” ale 

:Hunilor, :Avvarilor,. Ostrogoţilor,: "Vezigoților, 'Tătarilor şi altor 

„neamuri: barbare şi. răpitoare, despre care îndeverat: ne mărtu- 

_ „xisesc;movilele: cele multe şi vrednice de mirare ale câmpiilor, 

;precum - și-:ruiriurile: zidurilor!: estăţilor celor multe de. prin 

vârful. şi. poalele: munţilor. :::: îniiiii: ră 

iiiluu:Dar.isă "luăm mai -dinedace, să: luăm! numai din vietnurile 

“prea, înălţătei Şi i întru :vecinică: pomenire răposatei: Ecaterini, 

împărătesii a toată: Rosia şi până în. zia de astăzi, câte prăpă- 

;denii: şi câte; viscolii: n'au pătimit-sărmana, patrie? “In câte 

;rânduri: gîn câte feluri, prin fel de mijloace și amăgiri -viclene 

'mau fostzispitită, şi i silită a-si “lăpădă- gi a-şi călcă: credinţa 

sfintei; sale; cununii: de către: mirel6- său şi: de către stăpânirea 

«stăpânului acelui.care însuși de la fiinţa înfiinţătoare,. şi de la în-
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cepătorul şi cârmuitorul începuturilor zilelor zilii veacurilor, i-au - 

fost orânduit ei: spre cârmuire şi, cu toate acestea au rămas 

d'apururea măcar ca şi, 0. văduvă sermană, au „rămas și, de 
toţi, aruncată, şi batjocoriță, au rămas,zic Wapururea nentinată 
şi cu patul nespurcat, straşnie păzindu-şi .stînta, căsătorie ; 

pentru că ştiut este că. toată -stăpânirea numai singur de sus 

vine. de, la tatăl. luminilor. 5 m FERE I  SRE 
. Ea pre toţi streinii, pre toţi săracii, pre toţi călătorii; pre 

toţi golii şi. pre. toţi. năpăstuiții i-au primit ca pre însuși fiii 

șăi, pre toţi cu. un cuvânt fără deosebire,:pre bun şi pre rău, 
hrănindu-i cu pâinea sudorii şi adăpându-i. cu însuş pieptul său; 

tocmai aceştia după vremi i-au fost d'apururea vrăjmașii.cei mai 

mari şi cumpliţi, ca să se împlinească zisa psalmistului unde 

zice: <Şi cel ce mi-au mâncat „pâinea,:mi-au vrăjmăşit mie» ; şi 

nu ajunse că și-au aflat în braţele ei întreaga odihnă, şi liman, 
dar simțind, că s'au scârbit încă şi: pământul de 'tyrâniile şi 
de nemulțumirea răpitorilor bunului. strămoşesc, și: cum. că 
isbăvirea fiilor robiei din; gura și ghiarele feciorilor șopârlii, 
cam p'aci şi curând va. să 'urmeze,: să -siliră cu fel: de:mij- 
loace -să amăgească, să. molepsească, și.:să spurce toată. casa, 
ca: cu, atât mai cu: înlesnire -să; poată: adduce foc, sâbie!şi 
peire brațului, de unde s'au adăpat. și vetrii unde;sau încălzit. 
„„ui- Văzând acestea toate ticăloasa, '-patrie, . ed, '0 “păţită ce 
eră. prin mijloace. şi. sfătuiri - dulce. părinteşti,:: îndestul: -s'au 
silit să pue stavilă răutăţilor amelinţătoare, dar înzadar,:. că 
fiii răului, învăţaţi şi îndemnați de tâtăl lor, tatăl 'vicleşugului, 
prin făgădueli mincinoase, coplişiră puterea 'dojenirii părintești, 
şi în chipul satanii, când dusese pre Domnul Domnilor întrun 
vâri de 'munte înalt, arătându-i ; toats iînpărăţiile lumii,: și 
zicându-i: că deva. cădeă şi i se va. închină li, toate 'acelea 
ile. va dărui, dar, nici. că. se : îndoiă livicleanul,: Că! cu acest 
fel: de, daruri nu ;vă, puteă. ainăgi. pe Isus,: socotindu-l numai 
ca un'om (pe :semne! încă: din', vremile acelea, se: învățase 

N  
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oamenii a-și. câştigă rscoposul :.prin- mită'si: vicleşug, drept 

aceia nu e':mirare;de .se iobicinuesc în lume până astăzi acest 
fel de: năravuri 'diaboliceşti).; Iar. Isus cel: duplecat în firi, nu 

numai; ca om,'ci ca; şi: Dumnezeu: 'adevărat,:ce 'eră,:'și care 

toatei le: ştie: și înaintea, căruia, “și cele -mai:! ascunse,! bai şi 

tăria cerurilor zace . desvălită/- ca cel.cs::străbate; inimile -și 

răranchii';muritorilor, : înaintea i privirii» ochiului : lui .'tremură - 

coardele:-adâncurilor; când. se :atinge ide munţi - fumegă,- şi 

căutând pre pământ se cutremură, îi zise: Du-te de la:mine 

Satano, depărtează-te. Diavole,: că scris este că: numai Dom- 

nului. Dumnezeului tău .te!vei închină 'şi, numai! aceluia :.vei 

sluji.“ Intru-așijderea + chip «se: siliă “şi» satalitele:i acestea, 
neînsufleţite să amăgească şi: pe fiii maicii: aceea, 'cu al. căria 

Japte'şi âi: îasişii: au. hrănit,-oa să. lise închine şi. să ui? 
meze-lor,::: înduplecându-i. cu ':pământuri, ţării: și stăpâniri 

streine şi! neluate,! dând : pricină ! de: ajuns:.hrănitoarei :săraz 
cilor de :a:se:amări. și cu suspin: de'a:gi: întoarce blagoslo- 
venia- în! blestem : şi ;afurisenii, zicând în viii 

ii «<Dueaţi”vă, şi 'depărtaţi-vă: de la: mine: şi dela. fiii miei 

atârisițilo,- blestemaţilor: şi: proeleţi,: fiţi: voi lumină: întune- 

recului: în 'care - este :trimis i îndemnătorul :vostru, fie-vă- şi 

voă: parte: de: mângâerea. căderii aceluia, topzască-se -scoposul 

cugetului:: vostru,:: de. lumina: soarelui :: Dreptăţii, :mai.: amar 

decât: cum se topeşte. ceara 'de faţa-:focului:ii „ni-i ii: 

ini «Duceţi-vă de: la imine,. că seoposuli::vostruv va: să: vă 

ducă: să-: vă.i mânânce : cutremurul : blestemului. celui ::prea 

înalt, care :şi l-au agonisit :sfătuitorul “vostru, de către: tronul 

luminilor, umblând 'iarăş,: după ::acest::fel .:de - vicleșug iși 

părtaşi veţi: fi::ranei :durerilor:'celor ;ce: d'apururea,: sei înoesc, 
căzntului prin şearpele întuner&cului celui: multoratic la.'ca- 

pete'“al :mânii:.celui a:::tot: puternici: Scorpiile :şi:.:aspidele 
lăcașurilor : mândriei, vă.:vor fi gi să ivă'-fie : tovărăşie:; de 

"petrecerea: zilelor, veacului,: iar: coadele: aceloră :gearuri: mijlo
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curilor :voastre celor: nesăţioase,; precum :$ “și. grumazii acelora. 

dram işi măsură drămuită-gâtlejului : vostru, şi fie: și; vaă--fi 

aceasta, dacă iu ascultați. sfat: tămădaitor,i'.nn:i: numai -i voă,. 

ci. şi tutulor slugilor şi. următorilor. voştri, pentru că proslă- 

vit „este: şi: întru ale -sale se proslăveşte':cel prea : înalt,.: cel. 

% rândueşte stăpânirile,:şi acelora. ne vom: închină. :..., 

„ui« Duceţi-vă, dar, depărtaţi-vă: de Ja.:mine :și. diri! 'otarele: 

inele, că asemenea voiţi :să: urmaţi, 'ca: și câinele cu carnea 

în:gură pe-punte. . i: îi ie stia 

„uite Adevărat; zice mai încolo. patria, mari aţi: fi voi, când 

cele ce 'se proslăvese prin. 'rostul vostru .: cel: vielean,:. Sar 

odihni. în adevăr, dar ştiut este că' de. la iinceput: încă, din 

vremile -: Priamilor,-:în: gura; voastră nau stătul :adevăr, 

limba- voastră - este -muma minciunii, şi “voi: epistaţi vicleşu- 

gului, precum - și „măreaţa: voastră-; veşminte celor. .; ce :.vă 

urmează. căilor: voastre; și !li 'se rănese şoldurile.; de. sarcina 

metalului celui: amăgitor :inimilor şi. ochilor: omenirii... ,..ii:; 
Pentru că privind:la: luciul:-cel.:întins; şi, înfricoșat.; al 

mării cerului, ce: sboară preste-i creștetul i: muritorilor. întru 

proslăvirea: anilor: îi zidire, cutremurul | bucurii, cu. un 'osebit 

electrism săgetează,: încălzeşte : şi : aprinde, cea ; mai.: dei pre 
urmă “picătură de sânge! în. vinele » şi ,rărunchii: omenescului 
privitor. -Sfiori. de cinstire blândă se: aprind::în. mădulările. 
pământenilor, aruncându-şi ochii spre strălucitoarele raze ale. 
planitei  înoirei--zilii-:zilelor: noaptea, în liniște adâncă, întru 
argintuitele cărunteţe .ale strălucirii razelor. lunii, care-o pros-: 
lăveşte într'o : tăinuită ! oftare, . binecuvintează! mâna zidito=. 
tului şi al stăpânului tuturor, stăpânirilor: iii tii ii 

„ui «Luceafărul ; dimineţii. cu: O --nenumărată: mulţime. :de: 
brilezinturile tăriei,, 'în veşminte:.cu purpura „cea, prooroci: 
toare! apropierii zilei - “viitoare: rIatărcum deşteaptă: turmele, la 
pășune şi pre păstori spre! paza acelora, icum: deşteaptă. : pre. 
blagoslovitul. plugar. spre lagerimea,ifiarelor şi. alcătuirea, Coar-- 
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nelor :plugalui,: că. brazda; de. ieri. începută: îl ':aşteaptă :spre. 

săvârşire. pn: sri ai o colorit iii nb 

„ii ;« Pasările:: aerului, „aprinse - de, dragostea plugurului,: îi. 

binecuvintează ieşitu „din. bătătură,cu cântece psălmuite, în . 
glasuri îl: petrece până la locul „arățurii, cerând;de;]a auritele; 
zori; rouă; blagoslovită'-preste, munca, și. sămănăturile. vredni- ; 

cului pământean, proorocindu-i vremi cu pace și liniște,că. 

numai'„atunci,;răsuflările „eterului :înduplecate; .cu rodurile” 

brazdei, cântări ; felurite în-:schimbările:auzului,: şi împestri-,: 

țăte. de. glasurile ; fluerilor.păscătorilor turmelor. păşunei, vor: 
îdălţa: cu' plugarii : dimpreună.» glas „de ; mulţumită „celui.;ce, a, 
făcut. începutul, „zilii şi celui: ce-se. proslăveşte numai el singur, 

întru „Curgerea, „vremurilor, - şi, tcelui.:ice „numai, singur, poate, 

împărți. darurile: stăpânirilor. pământeşti: după plac. pct 

„bus. &Vedeţi puilor de năpârcă!, acestuia trebuie să ;se. în-.; 

„chine toată. făptură, apoi. stăpânilor. celor, învederaţi, „pre cari: . 
-auj binevoit, a, ni-i rândui. să,ne stăpânească, fără, de a căruia, E 

ştire şi voie, nimic: îni lume : nu .se::face,, acum moi,scând: prin:: 

apucărilei- voastre... vrând.'să, .. aduceţi „casii. mele, şi! pieptului, 

care Wa „păscut, ;-;amărăciune,:; stingere şi, perire, ; îndemnului,:; 

ajutorului; și căilor ilui «aţi: urmat ?,-;poate;.dati-acela..ajutori; 
mândrilori şi i nemulţumitorilor 2 edeţi,: că ca, să ziceți, ;că aşa... * 

este, dar „vă ;arată scoposul.. şii;fapta,., că nui vă este inima, 

precum vă este vorba. Oare: cel ce ridică pizmă şi, răsboiu, 

asupra :vechilului 'casii, nu ridică asupra stăpânului celui ade- 
vărat îi, Apoi; nui:zice- și sfânta ; „geriptură, că! cel ce; se:împo-:; 

triveşte. poruncilor: mele, -se îm potriveşte: însuși, tatălui meu... 

celui dincer?; Ba, varsă. i.v ajungă blestemul nemulțumirii, ;gă 

sa.  mâniaţ Domnul..: dota uite oii a în Îi st 

iu slată:du și incapat a fumega munţii, izvoarele își, ascund i 

văjiital; rapele, râurile, gârlele, bălțile, “lacurile, până şi marea; i 

vedeţi : cum: se. învălese itoate,:ba toate..până: Ja:iuna...se. în-is 

vălesc, zic, cu Iplapăma „negurilor.;; Iată -şes urile, iată „adâncu=.];
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rile::feţii pământului :şi 'ale stăpânirilor, care “ziceţi;:călle "veţi: 

da fiilor nevinovăţii -mele, ce fașă de pânzele adormirii'i;se- 
grăbesc 'a-și' trage” peste 'obrazele “sale, vai: nuuă! ce va'!să fie- 
aceasta ?.. Tată: până :şi erburile câmpului, florile podoaba'şeşu=" 

rilor: și: brazii: fala” munţilor, cum ?5i "schimbă feţile:" cele: 
verzi: şi' desfătătoare, - cum” "şi “le schimbă zic: în 'îngălbiciune: 
si „perireti Pa ata oare acetat tat 

«Ah ce văz,:ce: dud! Vaii ţie, : pământule,“ Domnul : Ba. 

mâniat! ia auziţi:'zberietul' turmelor! ia: auziţi: mugetul cire:'! 

zilor după prăsila “lor! ia: vedeţi 'cum:aleargă toatespre'târlă !; 
ia: vedeţi în iuţimea; păstorilor: către locul :scăpării,: ia! auziţi: 
urletul: şi: vaietul: dobitoacelor strejinopţii, ia ascultați 'sborul: 
și: alergătura păsărilor -văzduhului spre cuiburile lor! ia: vedeţi: 
cum se aseund toate hiarele: câmpurilor,: până şi: vicleâna de! 
vulpe cuin aleargă și'ea în. fundul! vizulii:i ei! 'iar. hiarele- 
pădurii, neputând ajunge: “la locurile. scăpării, cum! se pitesc: în: 
cea, mai 'de 'aproape scorbură,: în: cea: mai! de: aproape crăpă-:. 
tură de: pămâat!: ba şi: epurile piatra: şi-au ales scăpare'luişi::; 

ii «Cerul se: înroşaşte, marea; spumegă, voaforul -urleful: şi-l: 
înduplecă, corăbiile : 'pricepând: turbarea:: viforului,. aleaygă“la> 
limân, corăbierii ușurându-şi 'catarturile toţi strigă spăimântaţi;: 
vai noă;.că aproape este, perirea noastră ;: “plângeţi! şi: strigaţii: 
cu toții, milă să i:se tacă celui prea înnalt de făpturile! mâi--: 
nilori sale, ni i cre pt a er cutter 

“<Jată' acum „leareă. şi plugarii: către bătăturile lor, Cău-:: 
tând - scăpare! spăimântaţi. de: greutatea -vremii'izicând: ȘI stri=* 
gând: veniţi! toți 'să sfinţim! post, post'să: sfinţi, :să vestim'! 
slujbe, să 'aducem | pe toţi bătrânii, pe -mai mari: norodului,» 
pe toți cei ce lăcuese pământul să-i strângem;: pe toţi în:casa': 
Domnului ; Dumnezeului : nostru, ŞI: 
Domnul întins? vai: ndă Vivai: noăls în. zijiică. aproape'i-este: 
ziua: Domnului, Și: ticăloşia din ticăloșie; va: să ne:vi6,. că: înaintea ochilor noștri ya să ne! * pearză : bucatele, vor. să. să. 

'cu toţi:'să istrigăm:! către  
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„piăpădearicăi. holdele,, „Vor: Să”, „s6, topească: seniănăturile; și: toată 
munca noastră: depeste an,îva:isă:-ne fiei întru; nimic, că sa 

»mâniats; Domnul, şi:iată: pământul. â;:căzut iîn „frigurile pute- 

srilor..Cerul de; toăte ;părțile s'a-îmbrăcat, învășmântul, mânii ; 

«soarele. cruntatiuîn,: sângele tirbării și-au. cunoscut iappusul 

r:Său,! și: aiuporuneit razelor sale săuse; întoarcă;rtoâte să:-ge 

„întoarcă: şi.ssă;:se; ascundă însvistieria,iBa.:-. Vaisrnouă li: Nu-ce 

„nădejde! „deacăpare?,: :Ce ne,vom;aduna hoi,nonă de pre câmp! 

„Plânge- -vom cirezile, boilor, „căi. nu XYor mai “aveâ pășune, şi 

Memel: clor. vor. peri, că, iată, cu; jtunete, răsnete, iitulgere 

ietteste, eri noastre! Șieu; oeheţis va:să, a, ne,topească, viile 
„noastre !,yrajbă; îniuţită la mânie, „Şi. coagă.; grabnică, în „age- 

:rime necunoscută, mai, „marilor, „casii,„întoemai ; gătităuspre,; 'cu- 

iYiincioasa,, stâmpărare a. înrogozitului, costrei din. luncă fulgeră 

și, amelinţă cașele.. noastre. iiVeniţi dar, veniţi, cusitoţii,::să 

(strigăm către Domnul:..nu ne lăsa pe: noi, Doamne, până, în 

-stârzit, ci, fie-ti milă-- şi Îți. întoarce.mânia, tai dercătre, noi, 

ȘI mântueşte. norodul țău, pențru ;că..binele, vedem. și cunoaştem 

"că, de,inu ne ivei iiertă „tu fărădelegile noastre, vai nouă! focul 
ja arde «cele, „frumoase „ale „pământului, şi „para „focului 
:xya mistui, țoate;-lemnile, țarinei, până ;când,. şi „dobitoacele 

câmpului. vor, “căuta „spre tine; Edi se, ;Yor ,săcă,. izvoarele 
:apelor,; și focul, Va, „mâncă , cele, frumoase; „ale pusţii. e Veniţi - 

dar, cu. toti, veniti, să stntim post post, Și „ajun să sfinţim 

ap “viszeitror alb tipuri but 
i sADti, de, fiilor, mcacculări vedeti, la, ce, „perie, și stingere 

mei biet fi pre. mine, cu toţi, ai miei: Şir „pre: voi ,înşivă! 
Lit 

“vântitoare, atâtea, valuri şi. turburăni, Voia cu. a mită și, cu, a orbire 

deaur, Şi, de atent strein pre mol, ba pre. „toți, vă; „siliţi, săși 

Anșelaţi, „Băi trageţi în „partea. peririi.. şi, să-i, amăsiţi, peste 

„coarda ajungerii razii “blagoslovenii ochiului sfintelor praguri
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“ale' Olimbului de sus, ca nici de: milă, .dar nici de iertare să. 
“se mai poată cândva învrednici, ci de tot predaţi 'şi: însem- 

-naţi fiind morţii, morţii să 'se 'jertfească,- despre care :ibine 

: vorbeşte filosoful '«că "pre 'cum este 'Arhiducul. oştirilor; așa 

sunt și ostasic,: Asemenea zice sfânta. scriptură,ică «precum 

este judecătorul norodului, aşa sunt şi slugile 'lui;: și precum 
“ este” mai marele cetăţii, âșa sunt şi toţi 'cei ce lăcuese într'nsa>, 

"apoi! iară - <împăratul neînvăţat va: pierde : pe : norodul! său». 

"« Adevărat, vai mie, 'vai coprinsului taeu! Dar mai drăăr 
“şi mai vai va să fie: voă,' că. eu de“ aceste feluri în! mai 
“multe' rânduri ani: pătimit, şi m'am vindecat, âm căzut şi iară 
“m'am ridicât, necăleându:-mi: credinţă- ascultării şi - supunerii, 
“pentru că schimbarea ' stăpânilor şi a 'domanilor este: bucuria 
"celor neînvăţaţi, şi printr'acestea” m'am! “învăţat . a-mi trage 
acum mai! bine măsurile; iară voi, ca; nişte fii nemulțumitori, 
fiu! 'răutăţii, munţii şi văile 'viaţi ales" scăpare” vouă, munţii 
“dar şi văile vă va:fi groapa, și lăcașul, că'a auzit Dommiiul 
“țipătul pruncilor sugători, plângerea ! văduvilor,: perireă :săra- 
'cilor și a nevinovaţilor, şi: i s'a făcut milă; și 'Bcârbirdu-i -se de 
fărtidelegile şi tyraniile vicleanului S'a niâniat! și a: otărit: urgie. 

"e Acum să vedem, “Cine este pricina "mânii? aici pă” 
“mâatul: cu locuitorii săi,! au'voi' au! 'eu: diuipreună cu voi 
“Sunteim pricina ! 'mânii: Domului. "Pământul * cu ldesitorij ! săi 
nu “pot: Îi 'de pricină; 'pentru :că! ei. "aut oroiat” căile: Doaini- 
“lui, 'că zice:ticu! “sudoarea “tă îţi vei câștiga ' “pticaa!” Asu-: 
dând sărmanii din revărsatul', zorilor dimineţii ! până'! târziu 

“în! noapte; până la'! 'şoăptele! lubii purtând j Ereătăţile zădufului 
“zilii, ca să Scoaţă. pâine “din pământ și vin spre întărităa inizaii 
“omului, ca! faţa: să sei veselescă cu „iăt- dă ări, gi! ininia “7 “din pâine să! priăză „putere; aceia i! “zic,' pitărcândiiso dela ilierul său' pi del, : “lacrăiea sa- dea de pă 5 “seara, !i 'întor- “cându-sg: precum zise! la: vetrile” Bale! întru! iiiștea” nopţii 

se n ear oțor nluli isi ir DOO Ce pie 

an a Ţ min,  
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spre 'odihnă,i:şi- din; adâncul [rinimilori: dor, înălţând:: cântate 

-oftată,:: împletită cu .binecuvântarea- cântecelor celor multora: 
tice, 'şi: glăsuirile :privighătorilor 'strălucilii nopții ; şi 'așa: pe- 

„trecuţi! de :mulţimea, .sunstilor; elopotilor a dobitoacelor.ijugu= 

lui slobozite la pășune, plecâadu-șivcapetele pre r:perna:: nio: 
- guroiului, străgându: şi i perdelele ochilor, şi -poruncind! auzului 

preste: noapte .pază; deșteptată,. toţi itîntr!o i unire;-a::cugetului 

cu toţii strigă din coardele" rărunchilor: „cât p'sau:-măritilu= 

-erurile; tale, ;Doamne!utoate;; întru. înţelepciune „le-ai Ifăcut, 

'umplutu-s'au .pământuli.de,;-zidirea,; ta. ; Deciiitîntru „adâncul 

somnului; mulţumirii nu; le: mai rămâne, sărmanii;:vreme, de; a 

“mai. și..cădeă-în ispita mândriei.jini luare: pozei fana asa În 

;ciiin <Am' rămas'acum numai eu':şi voi;'eu nu sunt devină 

„că eu mi-ăni'fmplinit dapururea!'datoria': ceai: părintească şi 
-omeuească, .cui:pre toţi i-am priimitiiprecum'!S'a;'zis:mai' sug, 

-eu:pre; toţi- i-am hrănit;:- pre: nimeni::n'am'gonit:de: la:: pâinea 
.casii jmelej"itoate -slobozeniilă le-am' dat lor ca, 'şi:iînsuși fiilor 
„miei; ba: încă: şi ipâneâ:din”guta lor itrăgându:0':wam 'dat:0 

'voă, şi; nici odinioară'n'am ilipsit nici: cu: sfatul: tărăădâitor, 

-dar:nici cui ajutoricuviincios,:.precum ;şi voi: singuri ştiţi, şi 
înirloc; de -mângâete» şi! mulţămită 'ăm-rămaă. d'apururea: cea 

mai dsfăimată: şij:batjocorită, Şii 'nebăgată:: în':seamă,; canşi :0 

biată .cloșcă, ce; a:scos bobocei!:deiraţă selbatică, : în zadar 

-Sărmana, strigă-,heleşteului::zi eloncăneşte, că::bobocii tot'nu:şi 

lasănnăravul;icirdau» dosul:iîn: trestie. Decivjudece acum'cori 
cine, cin6care dreptate, şi.;cine:este pricina: mânii: Domnului ?. 
-Ori ijudicaţi iivoiii înşivă,) icăcb:cine, ştie ia iapiti trebuie să: 

ştie d.şi-judecă; dar «pre :semne;se vede; s:că'lvoi: pre: mulţi, 

aţi «pus la'iispită!! şi popoăre:de fcelemai;:mârii aţi „povârnit 

ins:partea: planului vostru,:şi mairalesopte neamul cel''fru=; 

mos; şil:delicât: învăţându:l ;â- nui fi: îndestulat cu chipul zi” 

dirii,i ci 1 cuutogeaţai:meşteşugită:: furătuate aurului i din::pungăy
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să-şi întoemească. nurii. obrazului - în :chip :de! mreajă::ochilor- 
muritorilor; de unde. nu-i: mirare. de s'a :mâniat:. Domnul ;a-. 
supra pământului, şi de am pătimit și. pătimim acest; fel de- 
pierzănii, cărora. tot vui: sunteți. pricina, şi pricina. pricinilor 
tot: meșteşugurile . voastre Sunt, e it ul 

»- 

«Deci duceţi-vă, nerușinaţilor, duceţi:vă obraznicilor: şi: 
nemulțămitorilor, ieşiţi din: otarele sărdcii mele, duceţi-vă în 
locul Olymbului, unde după poftă, după cum zice filozoful, 
făcând cu mâna toate vin 'da : gata în. gură, şi - să! știți: fii 
aspidelor, că: din zioa .: necredinciosului.: încolo nu: veţi: mai 
ajunge a "numără, câte şapte în săptămână de. două 'ori::trei, 
şi va sosi vremea răsuflării puterilor voastre;; rupe-se-vor ză- 
voarele porţilor :voastre celor numai în; fantasie : închipuiteș 
ridică-se-vor stavilile -proatii ce-i prin Yoi.pironită,.;şi cei ce 
lăcuese: acum! întru întunerec, : vor -vedeă lumină, . cursa « vi- 
cleșugurilor: voastre întoarce-se- va picioarelor voastre; precum. 
și lanţul robiţilor,: robie. vă va, fi grumazilor voştri,-iar.piep= 
tul mieu'se .va mântui de răpirea vrăşmășii voastre,! şi “să. 

„Yor învăţă muritorii:a se îndestulă :cu. purpura . fie. şi. care, cu .a; patrii sale: și neștearsă. urâciune' vor:pune în sufletele- lor: asupra : veșmântelor. de piele ;dobitoacelor. celor drămuitg- în aur; casă nu. mai fe siliţi a:'nedreptăţi. pe. fratele. său,. pentru că Domnul stăpânește. tăria, Domnu], rândueșşte: şi. stăpânește și :stăpânirile acelea, cărora. trebuie să “fim;:supuși: şi plecaţi, Domnul cel .ce se: îmbracă» cu :luinina;: eaicu: o; haină, cel ce: întinde cerul: ca..0' piele, cel - ce umblă: preste aripele :vânturilor, şi. cel ce: face. pre: îngerii-săi 'spitturi, işi pre slugile sale pară de foc, .acela -zie mă va'ridică, și: mă va» milui, și. îmi va vindecă “ranele : pieptului:niieu, -trime= țându-rai “stăpân şi cârmuitor din însuş seminţia, şi sângele fiilor; miei, și pre: acela-eu îl voiau. încoronă:cu iblagoslovenia. mea, :1ar:: cel :a; tot. puternic; cu putere, milă . și îndurări,i şi  
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Nasta ca un adevărat sucsesor al vii tătâ-ne-său, pe care a 
lăsat-o leneşul, împuţitul, mândrul şi răpitorul vier de cu 

totul s'au împăinginat, iarăş o va curăţi de buruienele pu- 

turoase şi de toţi spinii cei înghimpători».





Aritmetica matematicească 

alcătuită acum întăi în limba 

r(o)manească prin Gheorghie Lazăr întru 

folosul şcolarilor săi den şcoala 

den Sfântu Savva. 

Bucureşti 1821 Fevr. 26. 
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Die iu a Data ea ti re 

„apara + PUNERILE: Da ARITORTICĂ. pi Dă 
“ ata ga Tulea PR IE 

Ce este Aritmetica ? ? Ce este numărul? Ce este în fieşeare 
număr în loc de temeiu? In câte chipuri creaște numărul? 
Și în câte chipuri scade? Câte fealuri de mijloace sânt de 
socoteale? Ce este „Adunarea ?, Ce, este sciidearea ? Ce est[e] 
nmulţirea ? Ce "Este: î0 părțirea ?' Fioșcare câtăţime nu este 
asemenea ? Doao 'câtățimi care sânt la a trea asemenea, sânt, 

asemenea, si. între, sine?.. Cari . vrednecii; să-mai: nasc. de 'aici ? 

„ Care, este. numărul „cel. obicinuit “şi;. cum să; zice numărul?! 

Cum; să adună numerele?;: Cam să scad “nuizerele ?:-:- 

;„„ Cum să: face. tabla: „socotelii ?,,Cum,,să famalțese n nume=: 

rele? „Cum să :înpărțese numerele? Care.este cuvântul :arit:! 

meticesc? Şi, care;:este; geometrecese ? Ce este analogia ? Şi 

de, câte . fealuri;. este ?., Ce; este -analoghia curgătoare ?:-:Ce. 

este; urmarea, 2 Şi. de „câte. feluri ?,! Ce -este ; frângerea ?u- Și: 

cum. să, „serie ?. „De: unde. atârnă „preţul: frângerii ?: * Cum să' 

uşurează frângerile ? Felurimi: de frângeri, cum să pot face 

tot.de un. neam ?.,Cum. să strâng ; frângerile ?. Și: cim să 

scad ?, Cum. să înmulțesc ! frtgerile ?-- „Şi 'cum .:să': împarte: 

frângere „cu. frângere? Ce “este: numărul | pitttat?. +. Ce este. 

cubu ? Cum să scoate nădăcina - pătrată? Cum să: scoate: 

rădăcina, cubiciască ? ?; Când. patru «numere: vor” fi: între! sine 

analoghe;:atuncia, ce este ?; Cum: să află între: doo -;numere, 

cel de; mijloc analog? Dându-să trei atimere; sau! numai doo; 

cum; Să, „află «cel. deal, patrulea, : sau cel; de al-treilea. analogi?: 
—————— . . Bi « ret an af 3 

1) După Tari: câlpaterită i ia. lui "pip Pompeiu, profesor de 

„ matematici la Universitatea din Bucureşti, Aritmetica lui Gheorghe: Lazăr! 

este: o carte. ştțieuţific-alcătuită, care îmbrăţişează atât problema de ma- 

tematică raţională cât şi probleme de, matematică, practică. Ea se. distinge 

Brintr'0 'niare "claritate! şi ar. putea încă aduce matii 'toloase ştiinţei 70- 

mâneşti,: mai ales :în ceea ce: priv eşte: fixarea terminologiei : matematice.:: 

  

SIA.
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Analogia aceasta, când să dau trei numere a afla pe al 
patrălea analog, cum să zice? Care sânt canoanele regulii 
de aor? De câte fealuri .este regula. 'de -aor? Care este 
regula tovărăşii? De câte fealuri este? 

a ati, 

„1 Î PUNERILE DE GEOMETRIE, 
„i i Ce.este: Geometria? Ce esie linia?! De: câte 'foaluriieste. 

linia? Ce este cea dreaptă? Și''ce”: este' cea: strâmba?- Care 
este măsura linii: drepte? -In hartă? : Și: în' câmp? “Măsu-' 
rile 'tot- un 'fealiu sunt, sau sunt feali! de fealiu? Care este 
figura cea mai cunoscută în toată Geometria?:Ce este teicu? 
Ce e centru? Ce este 'raza?.: Ce: este! diametru? - Ce'este: 
coarda? Cum să împarte periferia cercului ?: și: părţile acealea; 
cum. să zic?.:Ce este unghiu ?. Dă câte fealuri sunt unghiurile ?: 
Și ce; sunt acealea?. Ce: este: pătratu?::: Pătratu'- lungăreţ ? Rombu? Romboidu?. Prapeza Pitis: inaite, 

"Ce-este Poligonu?: Care să zic! figuri. regulate? : Care. sunt liniile :paralele,- sau “drept'! alergătoare? . Ce vrednecii: 
să nase de aici?, De aici: să. nase -8 vrednicii,: şi care “sunt. 
acealea?.. ..;: : Ta DIE cita i i aaa 
-i- Doao' unghiuri x şi :0 pe care îi. face "linia "G.-D. preste; cealaltă. linie A:::D,- tace :18009 Când: 

pre altă linie. curmezis, ce: upghiuri'să nasc'atunci?:: Şi care îşi sânt asemenea ? Unghiurele toate :din' prejurul!! ceasitruliai. câte grade fac? Cam să înmăsoară unghiul? în hartă? “In câmp? mi im 5 ii, MARlĂ a Pr cesta a ati a aril cae E i nioo tata "i “Cum “să 'înmăsoară: linia - dreapiă ?:Ce'tiebue:: să “faci. Pa ep Tie eri ta Dl i i zei tt ce pre ae mai întăi? In harţă? Apoi” în! câmp? Fuăcă cin pă fi 
hiu asemenea. celui dat ?--:In: 

case el. e... 

10'linie: taie. 

. Li 

1 

gătita-?:-Cum. .să::: face. ung 

V  
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hartă ?;:In “câmp? Şi câte întâmplări sânt?:: Câte. potriviri 
sau în câte fealuri să potrivesc triunghiurile?..; a 

> Cum. să : poate formarisi preste o linie dată un. triunghiu 
asemenea lăturat?. Din doao linii date. cum să: formariseaste: 

un: triunghiu asemenea: pielorati Dar dintre linii „date:. cum 
să 5 poze” formarisi Trigonu? i; e ese i pn 

» Din. doao -dreapte: date: cu'n: - unghiu' la: mijloc, cum să 
poate formarisi triunghiu? Dar din doo unghiuri date și cu 
o::dreaptă prinsă, la mijloc, cum să face triunghiu ?: Cum să 
înmăsoară o: diastemă,: unde :la: . amâhdoo capetele ! puten 
mearge? Dar de este 'strâmtoare?: -: îi cit. 

i»: :+ Cum să înmată cu lanţu unghiul în: cânip?,: Cum să 
poate: diastema 'la;:doo : „locuri, unde numai ! la. un cap pute 
miearge?i- erai ii citiri în ans 

Cum să trage în hartă paralelă. printrun Duâti dat?" 
Dar dacă. 'nu::.vai! ajunge'ipasul? + Cum: să.:trage spre o 

„dreaptă. perpendiculare, sau. o: drept; căzătoare? : Când: doo 
paralele” să: vor tăia pieziş : „prin: altă » * dreaptă, : ce :. unghiuri 
să! nasc: atunci ?; De unde să: poate ști: că doo: linii : sânt 

paralele ? Unghiurile :în triunghiu':tot'într'un loc strânse, câte 
grade fac? -Dar:dacă să'va prelungi 'o laturela triunghiului 
ce să naşte? In trigon :pot -fi'.miai-! 'multe;:unghiuri: deeape, 

sau: teşite? -:! ierta Dino be remis ate Forteai 

In triunghiul asemenea, picirat :cum: sânt unghiurile Ja 

basă? Și perpendiculul CD. ce face? De vreme ce în triun- 

ghiul asemenea  piciorat unghiurile la basă sânt asemenea; 
așa dar și laturile acelor. unghiuri” răspunzătoare încă trebue 
să fie asemenea? 

„iu Unghiul; de: la'! eântru'i.cu'; cât: este: mai mare::de cât. 

cel :de :la. periferie? -Şi câte! întâmplări 'sunt; aici ?+ Care :este 
dară măsura; unghiului. de la: periferie ?::Ce urmează: de! aice? 
Cum se: :chipiteaște forma Piri si iii i a ud e 

zii (Cura: să rădică: perpendiculare i în capul: unii; iii darie? 
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“Cum se desparte li linia dreaptă drept în':doo?: Dar! miehani- 
Pi : n tea î Fri : PE ceşte să poate?! carii 

; Ooardele.: atcatilor AB. şi 'DE..tot.. întracolaşi” cere, 

sau şi în: cercuri :'asemeneă..i sânt ! asemenea? Și ;de:::sânt 

coardele 'asenienea, arcurile cum trebue să: fie?,, Curi, :să poate 

împărţi arcul dat în doao părţi dreapte? Cum: să' serie; cere 

pe în :trei:piinete: date?::Cum: să--scrie; preste 0. dreaptă dată 

pătrat? îi: cititi it iti tri O Bi 

': Din': doo. drepte :date: a. formari și. pătrat? Cu o:-dreaptă 

dată. şi --cu.un unghiu :ascuţit a: formari şi romb ?: Cu: doo 

drepte și date şi cu un unghiu ascuţit:a. formarisi romboid? 

 Jânia. -diagonalicească-;înparte pe pătrat 'şi pe pătratul 

lungăreţ, pe.:ronib' şi pe romboid: drept: în- doo? Şi. unghiu-: 
zile diagonaliceşti înpotrivitoare sânt asemenea? Şilaturile 

îupotrivitoare:sânt. paralele? ..:.! i n i 

::Cum să. află putearea 'unghiului,: poligonului ?--; „but 

* Cum să află suma tuturor unghiurilor în fieşcare :poligon?. 

: Cum : să serie. preste o::linie:dată fiece “poligon? :Cum 

să serie ' în cercul: dat fiece : poligon ?.; Latura. egzazonului | 
„cui este asemenea? Dându-să toate laturile unei! figuri : și 
liniile  diagonalecești atâtea ! câte sânt și laturile 'mai puţin. 
trei, cum. se: formariseaște figura poftită?.; i e) o ti 

Dându-să toate laturile şi toate unghiurile mâi puţin 
trei, cum: să închipuiaşte -figura ?.:. sis îi i. iii al 7 J 

tere - 1 PE ai pp „i FE Eu . DESE A e aa zi ÎI EI IL: cati 

poe 
E Dea! 

a zu „DESPRE ARII i 

    

săi. află “aria pătratului; lungăreţi? “Doao 'paralelograrhe.jcare, 
-au tot,un basis şi tot o, înălţime câts.; sânt între 'sene ase: 
menea? Cum să află aria fieşcăria, figuri . „drepti ; Linii? n): 

Poligonul „cel. cu; cer[e] : iÎncongiurat:îa . câte: triurighiuri 

  

pa mai 

Cum să află aria. pătratului ?, Şi. den ce, piicină? Cam 
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“să poate! înpărţi ? : Poligonul - ciara : să; asemenează ? i Dar. dacă . 
„Nor fi laturile poligonului de tot rhici atunci cum se ase- 

imenează? Dar tăctorul icum: să asemenează?: Deci: dându-să 
"periferia cercului 'și; diametru icum. să: poate afla, aria ?i::-:-:. 

;»; Care. este „analogia diametrului la,: periferie? Aria ;cer- 
icului:; cum-:să are :la' pătrătul diametrului său? . Ariile cercu- 
rilor cum să au între sine? Dându-să diametru cercului a află 
periferia? Dar, dândui-să periferia : ctim: să află :diametru? 
ni Dându-să! diametru, sau pereferia: cum să: află Aria cer- 

“eului? iDar dându-să ; aria 'cereului, cura :să .află diametru? 

: Dându-să':raza :cercului iși: cătăţimea arcului cum să “află 
„aria tăetoriului 7 i ee ir ri ta tre 

-jisiai Doo" paralelograme „tot de:o: înălţime, c cum că au între 

'sene?, Cum. se înpărţeaşte. paralelogramul dentrun; punct dat 

“drept: în :doo ?.: Dându-să aria: triunghiului și. basisul -cumi 
;să raflă înălţimea? iti ce e i piu ie a, 

4: Cum să poate înpărți figura dreapti liriii î în fie câte părţi 

-aăemenea ? „Pătratul ipotenuzei :cui este- asemenea ?.. Cum să 
poate face un pătrat care să fie asemenea la doo: sau-:mai 

multe pătrate tot într'o sumă strânse? | 

Când să află în figurile dreptilinii unghiurile omologe- 
cești asemena, atunci laturile, care 'înbrăţișază pe unghiurile 

acelii ce curânt au î Şi figurile acealea cum sânt? Şi de 
:Bânt 'asemenea, atunci. laturile: şi, unghiurile cum; să au? Când 

-Xorufi în.:doo iiunghiuri “doo: unghiuri ; asemenea ::atunci ::ce 
:analogie:să nâşte? în miri ii cm tarie GUI e SI 

Şi dar de vor fi laturele analog atunci inghiurie orbdloa- 

gecești, cum trebuie: să fie? iii pini mirii 
„S.. 4 Trăgându-să în triunghiul A: Bi o, arăta, D. p paralelă 

“temelii :B. Oce anălogie isă: naşte ?::Dându-să :doo' linii A. 

:Cicși A: Bi cum să află artreia:linie'analog?. Dar :dându-să 
“trei linii A:B-A:C, și B. D.>cum să află! a -patră linie anolog? | 
“Da: va-fi! în: doo! treunghiuri: A» B.: C. și f: d.e; :unghiul B==—  
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ini se desparte linie dreaptă drept în:-doo? Dar! mehani- 

eşte să poate iii ii i: iz n 

» Goardele. ateutilor. AB: şi DE.tot: întracelaşi” cerc, 

sau şi în'; cercuri. :'asemâncă.i sânt ! asenienea?.; Și :de':sânt 

coardele 'asemenea, -arcurile 'cum trebue să: fie?.. Cum :să poate 

împărţi arcul dat în doao părţi dreapte? Cum: să ' scrie; cerc 

pe în :trei-:ptinete: date?:: Cum: să, scrie; preste o. dreaptă dată 

pătrat? + patat Tu i centi 

": Din doo. drepte :date: a: formari și. pătrat? Cu o: dreaptă 

dată şi:cu un unghiu :ascuţit a. formari: şi:romb?: Cu” doo 

drepte şi date și cu un unghiu ascuţit: a. formarisi romboid? 

 Jânia .diagonalicească .înparte pe pătrat şi pe :pătratul 

m: ut pita pia ni 

it 
pu 

lungăreţ,. pe romb și: pe romboid; drept: în -doo?'. Şi. unghiu- - 

rile diagonaliceşti îapotrivitoare sânt asemenea? Şi laturile 

înpotrivitoare sânt. paralele? iii îi i i 

+: Cum să: află putearea ! unghiului, poligonului ?: „but 
+ Cuni să află suma tuturor unghiurilor în fieşcare poligon? . 

:: Cum : să „scrie. preste o':linie:dată; fiece -poligon ? Cum 

ga scrie în cercul. dat fiece ; poligon? Laturea. egzazonului . 

„cui. este . asemenea? ; Dându-să toate latutile unei! figuri - și 

liniile diagonaleceşti atâtea: câte „sânt şi laturile 'mai puţin 

trei, cum. se: formariseaşte figura :poftită?;; :: e i o i 
Dându-să toate laturile şi toate unghiurile 'mâi puţin 

trei, cum.să închipuiaşte -figura ?; i DT, TUS SL 

ET A tafta ză a edit i 
.. 

- Pee a pe uțn. 

a ui „DESPRE “ARIL,: 

  

1. Cum să află aria pătratului ?; Şi. den ce; pricină?) Cum 
să.-află - aria pătratului; lungăreţi?:: Doao 'păralelograte,| care. 
au :tot un basis. şitot o. înălțime câts.; ;sânt; între :sene asez; 
menea? Cum să află aria fieşcăria, figuri ; drepti linii? su) 

;„ Poligonul .cel:. eu. cerțe].: Încongiurat:în câte triunghiuri    
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“să poate! înpărţi ? : Poligonul - cum : să; ăsemenează ? : Dar. dacă .. 

vor fi laturile “poligonului 'de tot mici:atunci cum se ase- 
imenează? Darităctorul icum: să asemenează? Deci: dându-să 

periferia cercului 'şi ; diametru icum. să: poate. afla 'aria ?::-:-:. 

“iii: Care. este analogia diametrului la: periferie ?: Aria ;cer- 
icului; cum':să are :la' pătrătul diametrului său? . Ariile cercu- 

rilor cum să au între sine? Dându-să diametru cercului a află 

periferia? Dar, dându-să periferia i cum: să: află :diametru ? 

„=! Dându-săi diametru, sau pereferia: cum să:află Aria cer- 

eului? iDar. dându-să.. aria 'cercului, cum :să „află diametru? 
“Dându-să' raza icercului işi: „cătăţimea,. arcului :cum să “află 
„aria tăetoriului 7! i ee tt i pa catea 

ui Doo “paralelograme .tot de. o: înălţime, cum să au între 

sene? „Cum: se înpărţeaşte. parâlelogramul dentrun; punct dat 

“drept. în::doo ?: Dându-să 'aria,: triunghiului şi. basişul - cum i 
să raflă înălțimea ?:; ini? iri i ta iu ta se, 

un 4: Cum să poate înpărți figura dreapti linii în fie câte-părți 

„asemenea ? „Pătratul ipotenuzei :cui este asemenea ?:. Cum ::tă 

„poate face un pătrat care să fie asemenea la doo! sau-:mai 

_multe pătrate tot într'o sumă strânse? | 

Când să află în figurile dreptilinii unghiurile omologe- 
ceşti asemena, atunci. laturile, care : înbrăţișază pe unghiurile 

acelii ce curânt au ? Şi figurile acealea cum sânt? Şi de 

„;sânt asemenea, atunci. laturile: şi “unghiurile cum' să au? Când 
vorufi în.:doo triunghiuri: 'doo: unghiuri asemenea atunci: ce 
analogie să naşte ? :: ae ui ji leo up tz DE a 

Şi dar de vor fi laturele analog atunci unghiurileiomholoa- 

geceşti, cum trebuie: 'să fie? ie pini mai 
4 Trăgându-să în. biunghiul: A: B: O. dreapta: n. E: paralelă 
temelii B. C.vee analogie să: naşte ?: Dându-să dog! linii “A. 

Cicşi A: Bu cum să află a'treia; liniei analog? Dar :dându:să 

“trei'lizii A.B-A:C. şi B. D.»cum să află! a patră) linie anolog? 
"De. va. fii în: doo' 'treunghiuri: A» B.: C. şi £: d:e, unghiul B=—
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smaghiului :Dy. şi să» face- analogia aciă:ta : AB: B-Cr=:F. 

-D: DE atunce: unghiu' A: cum':este asemena ?;:i it or 

pei: Dreipta dată. cum : să :poate înpărţi“îni:fie câte „părţi 

-asementa? Cum: să: poate: “tăia. dreapta: dată, tăia: tot: în 

analogia aceă, în card ânalogie :âu fost''cealaltă C.D. tăiată ? 

Cum să. Anparte părâlelogramul: şi unghiul în fier:câteiipărţi 

: asemenea? + cp ie cari 0 Cota stiti apti Ta atro ola 

2. Cumiiă: “poate află între: doo linii A.B, şi Bi E.ircea 

-de mijloc ! analog ?.: Dându-să+ coarda :arcului A:iBi.şi înăl- 

timea .D. F. cum : să: poate: află diametru E. D,( şi -centru 

| ;cereului ?: Dându-să..coarda arcului 'A':;:B: şi înălţimea! D.(F. 

-cum să află aria bucății cercului A..D. B: F.A?ir stu: 

sisu. Cum să; face: scala igeometriciască ?.Cumi să putem înmă- 

“sura o diastemă' sau: distinția A. B.:la, capitele căruia, putem 

: mearge la amândoo?: Dar 'distanța: A:":B la care nuniai la-un 

cap putem mearge, cum să poate înmăsura cu jmasa: Sau :cu 
;aslrolowu?: Apoi 'destanţa, A.: B. la'carevnici la un'cap nu 

| “putem. PSarge, cu masa, sau : teu: cercul jumătate, e "cum: să în- 

“măsoară? : gi ra ea 

    

   „DasPRi, INNA | 
: Ei i şi tt) A 

n) Cam: să :înmăsoară- înălțimea A Bila, a căria basis: sau 
| demelie: ne putem apropiă? iDari înălţimea'ila acăriă temelie 
nu ne putem apropia cum să înmăsoară? v Pân înmăsurarea 
Înălțimiloi,; ce: adăugare; mai este?:pi,! îi sar ui ah 2 

Despre ridicarea, feaţii pământului: lei rin issoyoa 
Cum „să ridică, faţa. umei; figură, idreptusiălinăăv A. B. 

o :D; IE prin--caâre: putem umblă. ?5!Cu masă .cuni in Cu 
danţu : singur cum?.Și. cui; astrolovwiai: cum îvCumi să poate 
ridică: faţa figurii. din doo puncte, sai, stațioane, ide | 
săi poal ed 

iu 
poale.rvedea, toată față aceiă: figuri în Dar cu Astroloviu? 
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Dar cu încunjuvarea cum. să poale ridică? Cum să afla- 
avia, sau epifanii! ficşiârăa,: :plan ridicat?! Și ce canoane- 
trebuie să păzească? 

i) 

pe a DE SPRE SOLIDOMETRIA:! i i 
Pact pi ot tab îti      

Cum să n naşte sfera? Priza, * cum să a naşte?, "Dar ci=. 
ste 

lindu, Sau, “sulul cum să naşte?” "Câte tsrhelii : are” “priznia? pre 
repus Şi 'câte paralelogtamu? Tăieturile în priză, și în sulu” teme 

liilor. paralele. cum sânt? Cum să naşte paralelepipedu sau: 
înbriunceta?, Dar 'cubu. cum să naşte? Câte mărgini are 'cubu ? E 
Gun să „naște cubu? Dar: „piramida cum să naşte? Ce” basis: Pit, 
şi ce margini are “piramida?” Care este; trup! regulat? “A fară: 
de cub: mai “sant gate” trupuri ' reglate? „Cui să” vaţlă 
întregimen, și superfaţa cubului ? Ri ni 

 Patalelepipedele; prizmele” şi “cilindri: “car6 au "tot. o; 
temelie; şi tot o înălţime! sânt” "“asemenca ? ! "Cuini'să“ “înmă 

di ii 

soară  Întregimea, - şi, supertaţă Baralelepipedului? “Planu: 
ec 

diagonalicese în parte po. paralelepipedu. în doo prizme:: 
ateonea? ai n Răi ii 
, A! înmâsuta întregimăa, şi 'sapertaja” prizmii Dându:! 

să diametru $ “Şi înălțimea eilindralui cum să află, întrogimea- 

Şi “gupertaţa? Piramidele” şi coni” 'care au "tot O! temelie'şi- 

tot o înălţime sânt asemenea? Cur: să înmăsoară întregimea ” 

piramidii, şa cilindrului? Cum să afiă întregimea conului». 

ciontat? ul) 
ju Cum;să are, eubu. diametrului: la; sferă? Dându-să, dia- 

metru: sierii, cum. să poate, află A sopertata sferii, şi și intregimea?- 

      

ap 

midele şi coni i de + vor: aveâ tot..o; fnătime,, cum; să au?-Şi. 

dar; având tot:um basis, cum-să Uji Tri 
Dar sferile cum să au? eter ca Tate
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DRSPRE TRIGONOMETRIE, si aaa 

C.I. 

Ce este trigonometria ? : De „câte; fealuri este trigono-. 

metria ? Câte părți den. triunghiu trebue să ni să dea, ca să 

putem, şti pre cealea, lalte? Dându- -să o lature a triunghiului, 

ce analogie este de, trebuinţă. ca să să poată. află, unghiu ?, ? 

Linii drepte,. care. să. răspunză ! măsurii unghiurilor, potusă, 

afla? Du ; 

„Ce va, „să zică i sinul drept? Ce este unghiul toplinirii ?. 

Gare este “cosinul?. Sau sinul unghiului, înplinirii? Ce este, 

atengătoarea ? şi coatengăto: rea? Ce. este. 'tăetoareă? Şi cotăe- 

toarea ? Care - „este, _sinul. întors ? ? Care este sinul” unghiului 

teşit? Şi cum. să afli? a 

Care este sinul unghiului drept? Și în triunghiul. drept, 

luându- -să ipotenuza în loe de rază, „ce urmează? Dar dacă să 
aie 

va luoă un, catet. în loe de rază, ce să naște? Asa dară sinul 
. „fit 

nu „este, decât coardă, jumătate a arcului fadoiţ? Cum crese 
azi) 

sinurile? Şi de unde, şi până unde 'cresc?' Şi scad? Şi dar 
ra aŢ ji - 

crescând sinurile, ce să face cu cosinnrile, și eu sinurile întoarse? 

  

    

satrebuinţă linile aceastea, ce “trepniaște mai tată? şi pre: 
seurtare cum să scriu liniile “aceastea? , * Ă | DI SO cs ta oul 

abat 
c II. 

pia 

| “inlania 

"Pr. T Cum. să are: în:  Fiegcare cere'raza cătră:; sinuri 
atengătoare, tăetoare,! și cătră cosinuri și coatengătoare ?1:+ zi 

” Pr:9.: Laturele triunghiiurilor cum : să! au? » Dar şi mai! 
tate 'geometriceaște, cum să 'poate” arătă? 7 2 si ii cioiur 

Pr. 3. Sinul unghiului 30%=:: “este “asemenea - jumătăţi 
razii cercului ? i sii tii ti  
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Pr. 4. Atingătoare unghiului 450 este asemenea razii: 

cercului ? eee 

Pr. 5. Dâudu-să. una dentr'aceaste patru adică: sinu,. 

cosinu, sinu întors, sau cosinu întors, şi după ce sau hotărât. 
odată vreo: câtăţime: pre rază ; cum să pot află cealealalte pre- 
Piegeare, arc ?,- papa 

Pr. Dându:să. dentre aceste trei, sinu, coşinu: şi aten= 

gtitoarea, doo cum să „află al treilea, cu. tăetoarea, cotăetoarea.. 
şi coatengătoarea ? 

Pr. 7. După ce sau aflat 'liniile care să cuvin fieșcăria. -. 

unghiu,::cum; să află apoi şi. acealea, care să cuvin unghiului. 

jumătate, sau unghiului îndoit? ie et tut 
;-- Pr. S. Dându-să sinurile „la : doo . areuri,; cum 'să, află, și: 

sinul sumii la amândoo? Adică în f. 19. i eee tt 

Dândusă sinul B D. al unghiului a şi “sinul o L. al: 

unghiului b cum să află sinul” c. N. al voga 5 '“întreg,. 

au: ăi ERA IEI N E ERIRIIă MICII NE ii 

îPr, 9, Dându- -să sinurile: Ja: doo. arcuri, cum să: află ȘI: 

cinul diferinţia ?.. Adică:. în f.: 13.. Dându-să:vnghiul:a.. tot 

şi sinul dânsului CL. Dându-să unghiul b, și sinul:lui B.D.. 

cum să află unghiul S$, şi sinul diferenţii C. M? 

Pr. 10. Dacă sinul C; M. al arcului C. A. care este: 

mai mic 'de':300.:de' grade:să: va adăugă rădăcinii ;pătratului 
întiiit: 0. F;. a sinului diferenţia .a arcului.tot aceluia. C.A. 

dela:30%;:să :află :sinul: F. N: al :arcului F. A.'care cu atât este 

rhai': mare! de cât 30%: de grade: cu „cât este arcu C.A, mai mie: 

de 300 de grade d. 15) adecă: PN = =V3 1 e >xO ML. wii 
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ARITMETICA. Oi 

Hot, 1 a ae LS De ue tea 

Aritretăcă este ştiinţa care. ne: învaţă 'a.: socoti adecă, 

a găsi den oareş care numere date, alte numere necunoscute 

care au cu ceale cunoscute atârnare. Adecă 'să să afli un 

număr care să fie asemenea lui. vi şt. ulii. ii ii: 

Sell] e RS Data ae a at ră 

“ Ştiinţa cu - hotărâre. logiceaăcăi; este” un avut sau o obiş- 

nuinţă, toate ceali date, sau 'luoate înâinte, ale adeveri den 

izvoare, şi mărturii ne mincinoase,: şi daduce' apoi de! acolo 

cuviincioasa urmare. Tobi a Aa a Încet 

Hote IE Ti “Sg: Eu pg titei aaa 

Paindu- -să mai multe lucruri la un loc tot de un. fealiu, 

săi naște număr,” adecă: lângă: un galben, :mai punându-să 

şi. altu,: să face: doi galbeni; la aceşti doi mai adăugându-să 

încă unul să tac trei, S e. | tat 

Corlolar] IL .î 1: tir i ș 4 ti aj 

Dacă” fiişcare număr are în loc. de “temeiu : oareş care 

unime, şi nice 'un fealiu de numere'să: pot almintrelea unul 

cu altul - potrivi; : sau: componarisi;! fir.:de â: fi: născute; tot 
de:un fealiu: de :unime, . Adecă:: când ' zici. v.» trebue ::să “fie 
fieşeare unime, și întră, întracest număr, tot de un fealiu de 
lucru, oameni, boi, vaci, galbeni, parale, ş. ce. |. 

Cor. II $ 5, 

T * s A PY A . * . Numărul să îmăreaşte, când i să adaugă unu sau mai 
multe alte numere tot de un fealiu de lucru, sau să înmic- 

ie când î aă aer: - şorează; când îi să scoate den el afară unu sau mai multe    
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numere ;.tot . de.un'fealiu ;de lucru.. Numerele tot de. “un 
tealiu sunt acelea, care tot de un fealiu de unimi sânt 
alcătuite, sau să alcătuese 6 4). 

Cor. JI DOR DI era .$ 6 E? ea e) 

pu Am zice că. numărul « să înmărește, când 'niă: adaugă, 
„unu ;sau mai multe numeri tot de un .fealiu. de lucru: Deci 
numerile acestea sau. sânt toate. aceiași: asemenea, pre cum 
aș zice 6 luândusă de vroo câteva ori; sau sânt mai mari, 
sau mai mici de cât dânsul, adecă lui 6 mai adăugând '3, 
Drşi e.: |. şi: apoi: tot întrun loc: socotindui.. Deci” numărul 

4 „în: doo: chipuri se > Înmăreaște, Di LI aaa 
tu F 

Cor, Iv at ST, fai 3 
Așișderea numărul se înmicșorează, când din trânsul 

să scad mai multe numere mai mici, unul după altul, 'sau 
numai - un 'nun.ăr,' însă: de -atâtea. ori,:de câte ori: să poate: 
“Aşa” dară iară doao 'chipuri sânt a: inmiegoră numărul fiigeare. 

ÎN i zare şi [€ pia Dj 
Şcol: ă | $ s. 

De aici sau născut patru fealuri de mijloace a socoti; 
adecă : . Adunarea,  Scădearea, . Inmulţirea, : şi Înpârțirea, pre- 
cum să va vedea din ceali următoare: ;.. î. i:i:; 

Hot. ar” -$ 9. 

1: Adunarea nu este 'decât aflarea unui număr,: “care la 
mai: multe numere tot de un fealiu de: lucru, şi tot întrun 

“4Aoe strâns, 'să răspunză. Adunarea acestor: numere, să : zice 
“sumă. ez ba tr 

“Cor, „$ 10. a: 

iz «ȘI. fiindcă fieşeare număr să alcătuiaşte. den mai; multe 
unimi (: $ 3:) aşa adunarea să face, când unui. :număr
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„den: ceale date i să adaugi unizmile 'celoralalte numere" ina. 
A 

după alta: se ii e leo Mata mila 

| at tite 

Şcol: Ş 11. 
. A . A . Te 

Cine este ca tineri mai înnainte să să înveațe a'socoti: 

  

unimile pe deagete, pănă să vor:cam deda: mentea :lor cu 

socoteala, şi apui să le -treacă în. adunare, adecă: -doi:cw 

cinei, fac şapte, opt eu nono fac şeptesprezeaceș. e, uit: 

DI II IERI et ti ii 

Tot. I, e ai 12, ta i cb bine în aie 

 Scădearea. este. aflarea unui număr, care.cu alt număr 

dentre ceale date tot de un feali de:lucru, tot: întro' sumă. 

strâns, este asemenea celui lalt număr dat. Numărul: cel. 

pren scădeari aflat, să zice. difirenţia | Di 

pa n iii E Di pi td 

Cor. iii, NI aia $,48. pg dana 

 Scădearea să i face, când den numărul, unu: dat,: scoatem: 

| unimile. celuilalt număr una după altă, den: pricina," pântrucă. 

fiişcare număr stă alcătuit den mai multe unimi, ($ 3:) 

Şefi S Tae uitat pa tt st] tza 

„Ceale ce: sau :zis 'mai sus în': rien despre: - adunare- 
($ au: ) slujese şi aici în: .:scădeare. me o it 

Hot: V | $ 15. CEI 

„+ „Immulţirea, este; aflarea unui număr, ;în care ; de “atâtea. 
ori .să .coprinde unul “den 'ceale :date, decâte, ori. să 'coprinde- 
-unimea în. celalalt.. Numărul aflat să. zice născut, iar./nume=- 
rele date, născătoare. ceea 

a 

Cor, ” $ 16. - pi 

uiti Deci înănlțirea nu: este: alta, decât 0 adunare ':/pofto— 
rită; G Ş 9: ) pi a îti ai „i pt 0 pre raa j. Şt  
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———— 

Ro VI SIT 
î . pna 

Impărțiala este aflarea unui număr, care, arată de câte 
ori: să coprinde unul den ceale date î în celalalt dat şi mumă” 
rul acesta, să zice Cât, sau arătător. 
mau Pita mita fra vu 
Cor. 1 sin iat LS 18. ura Die ei tat tite 

"Deci îi părțeala nu: veste; decât" io! seădeare “poftorită! 
G sri ) io n i ELI Dat dt a ae era 

Cor, II Ş 19. pi 
„05 pe 

a Sp biata Și de - pâte'« ori să 4 coprinde unu “dea “ceale „date, care 
să zice „înpărțitor, în, „celalalt, „care. este de a să. îopărți, de 

po atâțea, ori „trebue ; să să coprinză unimea în Cat. 
DE it 

  

“red. [ $ 20. ANII Topa sa 

Fieșcare namdr, sau : "ăâtățime, este asemeneă -'ste 
însus,: ie tt fatul, ia tii 

Sel EI „i i Sa TIE Ni 

“Vrednicia aciasta ' este: folositoare; pentruea; Fogcare'” nu-: 
măr o poate socoti a fi născută 'den..:feali' de alcătudli,: sau 
schimbări altor numere, adecă: şasă să nase dacă adun lui 
4 încă 2, sau înmulţesc pe 3 cu 2, sau dacă trag den 8, 2, 
sau dacă îmipărțesc pe 192 cu'2 s. cil: a | 

ea ma ata uri, 
red. ari E de Ş 22, De neze Dtati Saca tor 

L îi 
fa pi pc 

"iDiao" muniieri. sau dodo: "călepina, “care sânt 'la'a 

treilea asemenea, sânt asemenea și între sine. 

  

PRE eri 

Șeol | | 53 
Di pipi SE - : pai Io 

câţi sânt întra „doao, și, întra, teia. iară, toti atâţia, câţi sânt 
adi



. 

SL. 

  

întra doua; deci în cea den tăi tot „atâția galbeni | tnt, 
ii pu i pisi ai 

câți sânt şi! întră triaj iei ei sli ar 
pi ț ref 7 Pr 

= tza i sah hala o teii [se sti Po o 

Vred. I]I SI y pe) 

  

roi Da nat un 

Adunând lucrurilor asemenea, alte lucruri asemenea, 

sumile lor şânt dară asemenea iară adăngând lucrului mai 

mare, sau celui mai mic, tot un lucrp,. sau lucruri asemenea, 

suma celui dentăiu va fi mai mare, iară la adoilea mai mică. 

Vrea. IV. $ 25. I-a 

Scăzând, „lucruri asemenea, den alte. lucruri asemenea, 

rămășițile lor încă vor “fi asemenea, dar "scăzând tot, un 

lucru; sau lucruri - "asemenea, den alt lacră' mai marc, saw 

mai mic, atunci rămăşiţa cea dentăi, va fi mai mare, iăr'a. 

dooa mai mică. Aaa Ye 

Lamultină lucruri asemenea, pren alte lucruri asemenea,- 

suma lor încă va fi asemenea; iar înmulţind un lucru mai 

mare, şi pre altu mai mic, sau: “tot cun lucru, sau cu lucruri 

asemenea; atunci. suma, celui -'dentăiu . va; fi .mai j.mare, și 

suma dentral doilea mai mică; i i tie cz o stu 
it et DN îi fai ! a Lat SE is gi TI i Te a 
Vred. VI. | „ Şaz. 

caz lotul aaa e Poaii 
Tapărţină “Jucrază. , asemenea, prea. lucruri, „asemenea, 

arătători lor încă vor Fi asemenea; iar inpărțind pre un: 
lucru mai mare, și pre altu. mai mic,tot prentrun lucru, sau 
pren. lucruri asemenea, atunci. arătătorul celui flentăiu, va fin 
mai mare, iar Ja, a] doilea mai mic, 

Vred, V;. ma PR a P
R
 

  

z
e
 

  

Coro: Ş 28, 

&
 

sua Deci, făcând doi i înşi tot un îealiu de socoteală, dacă 
NU, va greşi. careva, toi una, Vor scoate! 'ăibândoi, iar! "de nu> 
atunci” să veade, ci'aa greşit: su: (u) nul; 'sâu altul, i i? e  



Vred. VII. „$. 29, 

z= uaCând,un lucru va, (fi) asemenea, „unui “altu „Inera den 
ecale asemenea, atunci, a. (6), asemenea, şi ; la, al „doilea, „sau 

mai mic, atunci și decât cealalat den ceale | asemenea va fi. 

mai mare, sau mai mic. 

Vred. VIII. . Ş „30, -. 
1) iii IP pi Cat Gt torii 

nr: Fileşee, lucru tot, „este asemenea ;tuturor părţilor iu tot 
întzan, „loc, „strânse. „Deci mai. nare,! decât; fieșcare partea $ sa, 

pă i an smn Die a Paza pilates pes 
Ipotez 1. - _ Ș 31. , , , | 
piste Atleta Io tei si pata a „te [iei 

str La, înnupoărat „mai , încolo de .10;făr, „adâncind. la,10, 
începem iară de. cap, şi: poftorim zecilea. N 

  

Şcol. | şa. 
| Aciasta este pravila a înnumăra, care pravilă mai la 

toate neamurile, şi limbile 'este'obicinuită şi pricina săiveade 
a fi, pentrucă oameni, mai înnainte. dea. șă berea. înnu- | 

moră, înnumară. mai ;întâiu, pre :deagete.[: $.11: pr 

  

ot ri Dol unul în) Îi tu af 

Gor. DEE Deagu i Ş. 33., ont 

«cpu De:-unde urmează, că! fiiștecare număr. dentraceste  zeace; 
trebue să „aibă :osăbite numere, âşa.și:izăcile,:;deci ; acealea, în 

limba;:romanească -întracest chip: să:;inumese:..adeacă:. unu, 

„doi, 'trei,-patru, „cinci, işase, şapte, opt, noaă: zeace.; Iar, cealea- 

alte: doaozeci, treizeci,: patruzeci :s. 6.l.i, iri priegite ati 

- | ob o oa îi Dio atzi 
e Se Buc i a. Ipotez IL e cut e Stiu uit ct e e -. 

b'ua „Dacă vom «zice: de, zeace'or,;zeace,;să face,0 sută, așa 

'dei-zeace sori:.0.:sută, să :face 0; mie,:-dei:o mie de ori: o.;mie 

este un milion,;și. de o-mie de..ori,o mie ;:de, milioane, să 

face un bilion. s. c. |. ag Dos Oi mrie votto i io 

5
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Şcol: 1$ 35. „II „h af 

ta Nuimerile aceastea ne sânt de trebiiină, ncal săi “nu să 

facă îngălmare ' “la? număr, și: câi să: putern'“ avea! de: -fiegcaie 

parte a “nuiărului | o idee curată. trai ah treb solist În 
E e e Pee . . ve 

et tt ca oa întalnit i pita li ft înru 

Ei Pt IDE TREIA 

Ipotez III. S 36, 

Pe 

Numerile ceale noao să “îrisemnează cu semziile urii 

toare: 1:21:93. 4,15: “6, 78.9; iar! ca”! "săi Băteii!: însămna 

cu 'dânsele 'şi': cil, tobatăşte să! le “dăm: “vrednicia,"! 'Aipă 

starea, locului, în care să află, adecă, stând sângur, sau în 

locul cel mai „Spre dreapta, însemnează unimi, întral' dcileă, 

dela. dreapta. spre "stânga, însemnâază zeci, întral! tieilea, sute, 

întral patrălea, mii, s.c. li : Locurile. goale! să : Suplinese”” 'cu 

nula o, adecă în loc de niceuna. 
Su 7 „ba 

  

tat iai pia it i SUT oi strand 

Proba pia e lant pă 3 aril te stiai meta 
:: Ai zice iul dati ji Cat ear) it d a 

1. Numărul dat: să să “Tapăsțeaăcii prea nomre: dela“ 
dreapta, spre stânga tot trei trei la un loc, nu strică de 
va rămânea spre stânga macar şi numa, una. „no 

„2 Bă: să! știe 'că'în numărul sau: ţifra:iceâ :dentâi spre 
dreapta, stă: unimile,:întra .dooa, spre stânga. zăcile,; întra, tria 
sutele; fatra.: :patra;! miile “care: să ;:însămnează : deas(u)pra:ca 
un: punct, întra: cincilea, zăci de ;mii,: întra-gasea :sut6.:de inii, 
întra şaptea mii de..mii,.sau milioane, care să însămneăză | 
deasupra cu o “dungă mică, 8. c. |. adecă: | 

2", 195", 473”, 613) '578), 4832", 597. „UL st 
doao - trilioane,:o sută; doao ' zăci -şi. cinci: de mii, patru sute 
şapte: zeci 'şi trei bilioane;:: 'gase :sute 'trei: spre' zeace mii; cinci 
sute: şaptezeci ! şi 'opt milioane, patru: sute treizeci: şi! doao 
de mii cinei sute noao zeci și șapte. a oil mur ao  
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Prob. II. Ş :38. ii le 

a 
, ou «aduna iînacar care numere: dale: intins 

esob lei Numerile: date! să: să serie: unul !supii: alta, precum. 
să veade den pilda mai jos,-unimilei supt: unimi,; zăcile. supt 

zăci, sutile supt sute ş. e. L. [:$4:]. 
2. Să să tragă apoi pre'de desupt linia. LEE 

ini 8. +După jacea,. să „să adune, unimile .unimilor; începând 

despre, dreapta spre: stânga, ŞI, zăcile, zăcilor, .sutile,;sutilor 

g.: 6.1]. „iară;:ce va „prisosi preste, zeaci să' să adune la ;număr, 
rul următor, adecă: 

amtil  BăŢ8u: il 

pm DD4 ui 

a Gr 
D 4166; — 
  

Arăt: Pentrucă numărul ;sau--suma aflată coprinde 

toate unimile tuturor nomerelor date, deci este atât de mare, 

cât sânt toate acealea tot la:un loc strânse, adecă asemenea 

acelora Li „8 30:]. a DEI Sa ae m pei : za 
Vi DV Î 

Şeol. 1 $ 39, DEN 

+5 „bn: suma 'de :desuptr:de «linie,:-!'să; scri6: numărul numai 
până la 9; iar de va» fi»prisos: mai înainte,:să-strânge apoi 

la rândul următor, preoti sâu. zis: mai sus [:$ 38:]-- 
> ce. 

Su i: Ţ Sertar me iu ii sis: 40 tar îi OP 

tă A ÎCE i teri 
e voim apoi a. şi, “de este! adiihatdă” “Iiesată “pin, să 

Ie picr 
să. tae un muinăr “den ceale' date, şi să, să "strângă apoi 
4) , 

cealealalte, suna, (acea) să să scoaţă “den” suma cea, mare, 'și 
LE 9 PUTERNIC Giii : i 

de va, fi rămăşiţe asemenea “numărului! tăiat; atunci e 
loud TI SI să Pra bit Da tate A 

bine, adecă. - 9678 [tăiat], 

  

IDE 9 oi Cpogtiitinii luai zeta Shia obtin 13 

64 | | 2 bi 
| TI66 ciori i. 

588 [eo 

  

3578 sn



6S 

  

Şcol III Ş:41. cica 

Matematici au 'spre însămnarea adunării :osăbite 'sămne 

adecă  +-,.ca zice plus,'::sau mai: mult, deci suma 7. la! doao 

numere 0 însămnează: [34 7|— ii ie n tii mob ohne i 

di Zoe otto cola it 

Şeol. IV ie SAD ape Pat ra 

“Ta adunarea cea coziponarisiă Sau alcătuită atâtea. unimi 

să strămută la rândul: viitor, câte întregi să vor afla în suma 

rândului dentâi, așă 's. c."].,' precum: să' vede mai jos, adecă: 

  

lei para. lăţeae” i oi i 
10 — 20— 1 

3— 25 — 1 
4 — 301:— 0 

Dita Iti 86 i ou i A 

ea e gat tii eta gi strate atom 

Prob. II i i petit Şi în colrana ntrot Ana 489 

A scădea un număr mai mic, den imălt: raid ua 
mare. i tu 

: 1. Să' să serie: aceaste. doao: numere !unul supt. altul, ca 
şi la adunare;cel: mare sus, cel. mieitjos: -h «i: ;t «il ing 

2; Pre 'den jos să; să tragă; linia. iq pian Tubute si sati 

3. Scoate apoi unimile „celui mic, den unimile , celui 
mare, iar. de cumva nai „putea, , atunce înprumută ca una 

dela vecinul despre stânga „pe care o însemuezi. deasupra cu 
un punt, ca să ştii, că ai uoat una deacolo, cate “una, 'f face 
aici zăce, şi aşa va, putea ' toate „precum “să Veaao mai jos 
iar de sânt nule de undeva să'ta înpramuţi, treci “mai încolo, 
şi unu, treci-l cu alt preste nule, tăcândule; ş și pre ele "Lot“9. 
adecă: 

Li 
3'0'6'41 3 IT 
126621 e 
179792 Dai  
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-Arăt: Pentrucă numărul 'aflat coprinde în sine! toate 

unimile, „rămăşiţei, Se Si ani Atenue stână mi 
Y 

Aita 

ţ 
i Șeol. Ţine unui Şiaqui îti re ii 

ocs; mia za better a piatra Ip A 
""xrfejei să vezi, de ai lucrat scădearea bine, adusă, pe; 

_rămășita numărului celui, „Mic, Şi, „de, va,„eşi ; numărul cel 
sita 

maăre, atunci nu e „eteșală, Î „38, și 19 :], adecă:, ESTI: vita i, si nisi a 

. 306413 st fag 
tii ee în zu Il 2062l [iC Datare ui s GC : 

. 

sie da top usb SAI TOT924 it Cai scria sh Dima 
i ” i [ - i . 

îi e otel foii IMiBOG4I8 te 9 tie oh ut a 

az Dot tepuca calo oita o Di ta 

ae oe 35) ta ba E eta mite tere ir qi tul 
Şeol, II Ş , 

: iosbă 9 tacerea Saţ tina citit 

Sămnul -scăderii-este-—ce- -să—zice— minus; sau mai 
puţin, |-deci difereanţa la; doao numere “să scrie întracest 
chip: i(s—5) adecă-S mai:puţin 5. pop] 
Et 

ai a eee cale ce a cre aa ae i 
La al ia i | ! 

Seo II sere a SA ce a si 
] 

Sezdeate. componarisită, , sai alcătuită întratâta, numai 

să osăbeaşte dela adunarea alcătuită penirucă. la adunare 

unimea, înprumutată | dela vecin face „Zeace, iar aici nu. face 

zeaci, lei face. atâtea” întregi, "câte întregi de acest fealiu | mai 

mici coprinde, în sine, adecă: pun leu 'scos :dentre ceealalţi 

lei, și! pus la parale, nu face. numai. “unu, ci face. patruzăci 

de păralei ș. ei ci ne eta o 
! ! : : 

a le PE ce e ap 
E 8 TA | E Da pl 
Poppo ad TB Tds viu 
i 1 380 
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SI | Ip ă Prob., 1V.,; ai bule 18 berus toi Ls Îi fa e ST Li 

A raza tabla socoteli, sau tabla” pildgoriceasea li”: rasi 

Invăţ: aia 

1. Fă un pătrat, şi i înparte toate laturile lui tot. iînz 

9 părți asemenea ; din punctele înpărțălilor aceștora, rage: 

linii: curmmezie. ! sali iti 
lo gi la! ia: den: sus "dela" stingă zpre' “roagă, i asa Și: 

pe  laturea': “pătratului dea: “stânga, în '"j05, serie” “nuiniărul 
până la 9. a i 

„3. Pe numărul 2 îl adună''lui însuş, şi pe suma 4. o- 

scrie de desupt de 2, lui patru! iară adaugă pe 2, și suma. 

6 o scrie de desupt de 4, lui ;Giiiară mai adaugă pe 2? și: 
suma. 6 iară o scrie de desupt de 6 ş.c.l. 

Intracest chip vei avea tabla gata, făcând şi cu cealea- 
lalte numeri tot întracest clip adecă.: 

, „ ie da pi ai / 

  

  

  

  

  

  

  

  

                

                

Pt 
PI Te IT =? —— — —————— —! 

ho i [ri [528 sq e Bio Gil zijzu 8 ghll-utins 

e je 2 cir 

2 4 6 5|[10112 114116 |18 

3] 6| o|izlilasla loa lori: 
IE ED ei iti oi Pa otet PICRȚerIr II = TIET 

sisu pă | 5, l2, 16; „20, 24, 29, 82, 86, ir, 
ui "5 0 15: > oii "ol pai o "pa „isi 
dati Mie iz Da iri 11) et DI at pipi Di pi tiă 

ela “6 . "12 18: 'D4 i3Q: "6: 40 ti" “zii a i 
Dă ÎL | ie iii e cea «| ii a ai 

7 |14[21 [28185] 42| 49 |ls6 legile > 

|.8 [16| 24| 82| 404| as [56 | 64 | 72 | 

| 9 [18| 27 36-la5 sila 7o| a 
(coana „tt PE ţ |         
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scol a AI iai ii erai HueS:48, n rute tantari icar 

ui Cine vă Să ştie” ia înnulţi, și” a: înpărţi ibinej trebuiăşte 
să iiveaţe “tabla 'atiastă | "de: Tost,'sau'să '0'ăibăl'totdeună 
Ja "mâna: i ro ni oo da sono coniac) 
DiBO Stara ii Te sh pi ii d cr) Artei 
Prob. V. Lb îi S049. pai i initia Sula? pal 

A înmulți pe fieşuare număr dai, pren alt numărdat! 

Invăţ: „Le 7 „TI atol 
1. Un număr să să serie supt altu tot ca şi la adunare. 

(og 383): i tat Ab Sai tg se să mat ţ. 

„2. Tragi apoi linia pre din jos, după. acea înmulţeaşti 
cu” numărul den'jospre cel! den sus, Işiă:ce /zacâ-schis de 
-desupt de linie, iiar:'prisosulpreste'zeace:îl âdună ila înumă= 
ral'rurmător, = ii tere sh Eliiooos ni srioivultvrai ini Ba 

si 8: Sumilevâcealea 18: adunănăpoi întrun :'loc, trăgând | 
linia :pre'denjos.” Şiaşa 'vei avea: ce -pofteşti, adecă ::38476, 

pui să să: înmulțească» pren: 35 île oi te a olita slab 
. e . . _ a . fiti o ab inreerus uoBB4T6: Îl ne n, la otita ia . 

ti „rii aricii iti ahntitre 85 în viîo oh io fa dania 

Fei a alo farartiţen 11928980. sh inlunturnu vhs onob ui 

vai 105498. Dol ul piqiorb Bob vida 

1.346.660, ruinat S-ubaiilorani ia anii str si; E 

î1o cArăt. Pentrucă: în suma, întreagă, cate au ;eşit;| deatâtea; 

ori ;:să: coprinde;numărul:!cel! mic,:: preni:; care isa înmulţit 

cel mare;:câtelunimi .să'-află în cel-mare. ssilis în ah „lia 
a. A . 

în atribute Aroti pi sta ifeob lume îzaa noir 
ie hi . 

PĂI 000) BC Du 

Scoica conturat în ul Si Di uta nn îmirait seat 
sai De; Yor;.ayea. „nurmerile ;pe urmă, nula,; atunci ;nulele,; le 

socotim: spre.; „dreapta ere si pe.;urmă „la adunare; iară le 

acățăm „numărului, adecă :-2 șofer fun ab oii te) 

solie 1018861 ani voi NI pd b4750 „luzninano 18 

lori îi Fa 200 si! iz e eznotiuaee tn 800 is: poti 

„77200 uienba iniuisu33000 49 ÎRBONTTII



1
 to 

apoi trebuiaște să știm, că sămnul înmulţiri este sau. sau.XC 

deci vrând să:înmulţim, doao: numere, adecă 8 cu 3,seriem + 

8x83, după. aceea, vrând. „cineva. „să vază. de au, cut, înmul 

ţirea bine, trebue să înpărțească . suma care au eșit,. „Pren 

numărul, cu care au înmulţit, și de vaeşi numărul, pe care: 

lau înmulţit, atunci i bine lucrată. ş. e. ]. 
Fei i. . ne . INI IE ai e $ boii i IRINEI A a co Sat 

Prob. IV. | S 61. e a 
CU Pi ti zi Pa ie i 

A înpă ji pe un număr dai, pren altii numărimai 
mie: dati si ih ea e rr Gil Cop dai 
ati iTnvaţi: “Numărul dat, ca :să să 'înpărţească, &ă. 'să-serie,. 
şi sări să 'tragă doao..dunge.prei de :lături,ipentru :ca sănu 
să facă invălmăcire în socoteală, dea, stânga să să scrie; numă-- 
rul, pren „care .va;să să ; înpărțească! -sâu » înpărţitorul, iar 
coprinsul-acestuia,;:adecă: - de câte: ori să „coprinde -în ; cel 
dela mijloc, să să scrie după dungă; spre; dreapta, ce: să:zice. 
şi arătători. Apoi de va fi înpărţitorul numai de o ţifră,. 
atunci să caute, de câte ori să: eoprinde iară întro ţifră, sau. 
în doao ale numărului den mijloc, și coprinsul acela să să- 
scrie dea dreapta la locul. obiciuuit;.. după aceea cu acesta. 
Îînmulţindusă înpărţitorul, suma ''să''să:! gerie supt ţifra tau 
țiirele celui den: mijloc, : în 'care.:sau coprins'“:66 atâtea ori: 
înpărţitorul, :şi o. scade. den. ceal6. de: :Sus şi :vei: vedea; numai. 
decât, de ai aflat coprinsul .cuviincios, i:sâu ba,iscă de va: 
rămânea mai mult, decât este înpărţitorul, atunci e sămn, că. 
mai meargi încă odată, sau şi de mai multe ori; iar'de6 
este: rămăşiţă! iai. nică, “atunci ii “bin6; deci tragi' tă: X ţitră 
în 105; şi iară fă ca mâi''înainte, până vei! isprăvi.” Iară”de: 
este înpărţitorul de mai multe ţifre; caută: nuiăinla! cea! den: 
tăi coprinsul, 'lăsând ceva mai jos, iar adunând: apoi zăcile- 
celor denainte la ceale următoare să vie la 'potrivă şi apoi. 
urmează ca 'şi''mâi înnainte: adecă: oa 

pa 

 



  

  

ce [i 7 li 

“satrocatute  etuț 9 18,5.6, „2618 = : 7 2 Batioc tt aro ee ta Bano ni ba) 

nisi oo ui isa tu IS, Eee Cea Ci) 

os ÎI sr (Uită 18 e ption E OPIU ati Dust 

pa ei 3 mim ai feat Fa Lori no iati 0 

DIETE Bă Oa a ŢI et ii Bt ot ÎLE 
* - 26 | 

i, [ez 

3 otita tts TREI DEEE i a e STĂ OI00 GP 

75 HArătăre:. Pentiucă den itabla-de: socoteală să icunoaşte 

-de. câte'ori să: coprinde - un 'humăr -întralt “număr ;'/ așa: şi 

'aici:"den tarătătoriu “să * cunoaşte” coprinsul!! înpărţitorului : în: 

numărul dela mijloc, înmulţindusă unul cu altu, și potrivind: 

:sumile. ş. e. |. ca 
at, „De v(nei să ispiteşti. de este înpă Erțeala dreaptă; nai 

alta, dea „face, decât să, înmulțeşti pe. înpărţitorul cu coprinsu, 

sau. “arătătorul, adăogând, :Și ,rămăşiţa, de. „Gumya. „au „rămas, 

vruna, şi de va eşi sama, aseamenea, numărului de mijloc, a-, 

'tuncea, i bine, adecă: 
: 7 si 

, | 2518 , 
Dizarer top peta to Fuia gi oii pete Ă 

De Dia ee pat pat O OZ N pati cite ste FI 
n 1354 Ca petre aere 

Ho VI, 3 52 , | 
DBA DE ai Dati at Pio 

Cind doao numere: (1: şi: 12). aşa “săi mpuirivese unul cu 

altu, de: diferânţa lor.:(: 8 :).'să: ispiteşte prin. scădere,: âtunci 

avutul lor, cu care să are unul cătră altul să zice cuvânt 

-aretmeticesc ;- iar ispitindusă “coprinsul unuia în celalalt” (7) 

pren'' împărțire atuntii 'șă : zice: icuvânt!' geometricosă!! Şi câtu 

acela”: care: 'arată: dei 'câte” ori se:  coprinde n''riuimăr! în telă- 

Jalt, să zice, arătătorilreuvântului.» îi! îi «i lira te i
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Hot. VIII. N $ 53 pi 
2 put Su za 

Când în doao, sau mai multe: cuvinte aretmeticeşti 
(:3. 5 şi 6. 8) va fi tot o diferență; sau în doao sau 
mai malte cuvinte geometriceşti - (3 12 și 5:20) va fi tot 
un arătător; atunci să zice, că acele cuvinte sânt între sine. 
asemenea, și asămănarea aceasta, să zice anologie; sau potrivire.. 

Scol. Ş 54 
Numerile care sânt sau să au un cuvânt aretmeticese: 

să; seriu „întrast. chip: a ir —8. Iar ;care se. au.cu cu- 
Vânt, geometricese : 3 : 12=-5,:20 şi, să zice, așa:. precum, să. 
are inumărul dentâiu, a . al. doilea, așa să, are al, treilea;.la, 
alu ;pătrălea. i i Ezra uitati laici tis ul irina 

55 dz, iai 

iii Urarei aumărali deal doilea. slujeşte ! işi în “loc de 
al treilea, şi 'atunci să" 'zice analogie! curgătoare," sau" 'legată. 
şi ide va fi aretmeteceâscă așa să! scrie: a :—6=60— —9;iâr de 
va fi goometriceaseă: 3: 6:26:19, tir bai i anti pie, 

Se Îi nf i oua: 
Hot. X Ş, 56 

Curgerea numerilor, care merg după cuvânt aretmeticese, 
sau geometricese, să zice “rmare” sau aretmeticească, sau geo» 
metricească. 

S 57 

Doao cuvinte care se potrivesc cu al 
să; potrivesc și între” sine, 'aidecă ; 
nm d=3e 12 „işi 1; = =5: 
Tarte a! ru 3 TE Dual ui 8 86. 7 Si it ii 1 13» Inmaulţind: doao. „muzoere (: 3șI.6;. :). tote un, număr. (:4) sumele „lor, (: 12, Şi 24)..să, au, între „sine,., „precum ș.să au și numerile (3 şi G) care se, înmulţese.-;;.,, 

treilea; aceaieă 
rii azub bai) 

20.! asadar 34112225 :20.:16. 
! Îi a ini nins 

it edil iore i 

? 7 [ut 
pi ză iti  



15. 

Arăt: Pentrucă sumat!celui dentâiu de atâtea ori” se 

-coprinde,; în suma: „de, „al, doilea, „le. câte ;ori..8e, coprinde nu- 
Ai dada lesa 20 apa fl Za avec ce N az art a hac 

„ aărul, diptâiu întral-doilea,radecă 2, ara N J t ral- Er a ZI se c mărut, dintai intra. oi ea,â lecă :1.151'54-537G! Ni to) 

, PE , A 
Gori 5 iz Le ui sis Srl da] ui id ssiot 

De vei împărți doao numere prentral treilea,:- arătător 

„să vor. avea între sine, precum să au şi numerile pentrucă 

-să pot socoti; ca (şi) când ar fi născuţi den înmulţirea, a- 
at i 

'rătătorului ori înpărțitor, (+ Ş Î5 şi 17 :). 
fort ai ac DP ae A 

"Hot. XI. 

    
Dia cut Ss 35 A Ş$ 60 y U „5 casa za vot . Am o 

Frângerea sau clasma,! să zice, când un lucru întreg să 

înparte. în mai multe părți asâinenea, şi din trânsele să ia 

una, sau mai multe. ” 
  

- îs o . a EEE 

im oOlăroutia rep niieri fe ia toni 
4 

Ipotez. IV. ! Ş 61 tie 

+, til id > Prângerta” să | scrie tă tiuriere,- unu “den "dud" 

altu den jos şi la mijloc linia. Celu den sus, care să chiamă 

'muimărătotiu! arătă? Câte! părți să îa''deri-cel! intregi; liar celu 

-den jos de linie, ce:să numeşte numitoriu, arată în câte 

părţi i întregu înpărţit, adecă: un leu împărțit în ( 6 părți și de - 

-atolo:iaut 4'să'scrie întracest chip: rată Sei ti 
- « RR as 
TNA Mii      Y 

Mi 355 i Ss 

” “ Ş i N ă : N cane 

"Cor I pe “ga AA o: 62 ra a ai 

a Donirti sat csab ine a ii Da Lil 

“statu, Puterea, Sau, mărirea f frângerii, să; prețuiaate, den, cuvântul 

mumărătorului cătră numitor. Frâpgerea, de ce va avea nu- 

mitoriu. mai mic, și numărătoriu- mai mare, sau d câterori 

să va, coprinde numărătoriu în numitoriu mai "de puţine ori, 

-cu'iatâti iestei'riai: putearnică; ș șiGur]. ar! deva 'fi numără- 

zorii: mai”: :marej) 'decât'nuriitoriti, atunci: trânigerea'' 6âte“niai 

mult decât!” ma întregişiie ii Sida În i i cit ie ls aro
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Cor cc te Ș6B ee tr tal cu za i 
: : . ” * . Ri . . . etttw "A set 

" Inmulţinduse 'numărătoriu, și de numitoriu frângerii G 
E 2 . ue a E e 

tot cu un număr (2),.sau înpărțindusă, 'frângerea, şau pu- 
pia ei 3 9 | | | Sa 

tearea ei rămâne tot nevătămată, (3, 3) și asemenea cei 

A . 5 Pia oi Priza tz ol , date - i ($ 58, 59)": Ă n ia ba Al, 

Dă
 

—
 

= = 

    

il Do e d a aceia Ing îs, 

AT iai Taia ee 
A înușura feăngerea, sau a artă 0 frângere, în „locul 

cita dale tot asemenea, dar. cu numire mai mică. i. iai! 
” ' : : ț - 2 repectiv tae ” 

pe Ci e - TE OO oi a aaa at : N 90 

; : . - R . , pepe fr . zeii ENI Sta A DE DAE SIE II ICE 48 iati De ata 
| . . B E ie . 

  

  
Invăţ: si să a împărțea precum  numerătoriul trân- 

LI tai 
| gerii, „date (20) 20 E aşa, și numitoriul, (48) pre. (4), atunci să 
Bta e pt Do ul) ii Dipiga sl i ui tioh pâua naşte, „frângerea. Ț5,. care este, asemenea, cei, date, „L $.63:) 
ein pi i au vii vb -uj psi 
Pret VIII, i i iti Ma $.65 i pier uoerital i rii 

Feluri de ânger, ale 
frângerile care au osăbiți nu 
numitor de obșle, 

„face tot,.de: Un. neam Sant. 
mitori, ale aduce tot la un. 

și să fie. lot asemenea celor date, 
Învăţ: 1. De sau dat numai doao frâ 

dare S% să înmulțească 
ir vai 

'Ângeri, atunci fieş- 
întreagiu pren': numitoriul! fieşcăria- 

i „ii Mt Tr lu ir Ulici 10. 18 
n intind "pi “iarta pa "13 GRI Te Ola Tatu tit 9 A : 

p. 
7 

9 
adecă: 3 

„te e 

psi 

M
e
 

i
 

Te tt eneat fouieririce îi Tar de Vor. a mai multe, at 
să, Bă, ;înmulțească pren . mumitori 
cu al 8 

Bia tuţo) per fa 
unci, «numărătoriul, fieșcăria, 

u, celoralalte. frângeri, numa ău nu, și să să serie apoi. „fieşeare; la locul: său. „După  



c7 

aceaia, să să înmulțească numitoriul tuturora între sine, şi 

să se scrie dedesupt, adecă:.. at E 
pa ţ 

  

h ţ "|: RER ; 

ai 3 4 82 50: -319— 346: 80 i 
19 edi zii pi. ! 490 ij 210. 

i i pa i at i 

Prob. IX. | Ni ep 

Invăj i arăt: : - ” | - - 

i. i Pentrucă, numitori, nu:sânt decât nu; mai.nume, (: $ 61:) 

numai numărători să adună, şi iară, fiindcă numai frângeri 

tot. de: un.fealiu, să, pot. adună. (: $.4:) mai înainte, dară 
trebue -să să facă frângerile tot de un neam, adecă să aibă 

tot un numitoriu (:$ 65: ) apoi să să strângă, adecă: 

  

  

AA a So git pi [ii 15: "15. ::15 Ş o]. , | 

Fa pet iai moni pi Eat 
2 a 1 4 3__48,, 13 „54 14. 24 2, LT 

3 64 2 2 72 79 79 "19 

(: $ 69-64:) i 

ere mpi e > i : Y 

“Prob. Xp tt SG pitic atit n 

Du sint Îi AL ri] „Liri. rii Hr: Ii pierre i EEE a) 

fim m Asse scădea. 0, frângere; dală dentraltă, frângere dată. 

Re rnuln; Deinu vor! fi: frângerile . date, : tot.de un neam atunci 

să să: facă mai întâin. tot de un fealiu, adecă să să facă, tut 

de un numitoriu (:$ 65... | 

9. După aceaia să să. scoată numărătoriul unia den 

numărătoriul alteia, și rămăşiți să să serie de desuptu nu- 

mitoriu cel de obște, adecă: . 

984 9.5, 

So 91 al 

Arătarea este tot una, cu cea;de: nainte. 
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IProb, XI. nt peeritii Îmi SBS caini îi fe cinsog 

A înalţi frângere cu frăigere. dgrizobeb pia ui fn 

„+ Învdf. La înmulțirea. frângerilor. nu e alta dea face, 
decât a “înmulţi numărători. între “sine, și numitori încă; Și 

atunci înmulţirea este gata, adecă: Sa _ 

3 __ 12 ZU dal 
7 85. 

“ Aes Sa „beci 

  

în Arâl. “Pentvucă! 
ii sut fai 

inmalţi: pre! 7- atâta ieste ca a 
Si - “nb Ea rrotafonttri Peeruggre 

  

  

inpărți pe z în: 7 părţii și a: scoate apoi: dăacolo"3 şi co]. 
Da fa it ti ef ot olita Sa a bor) 

ci a ea i top | 22) uitotirneu u 30l 
Şcol. II. $ 69 Ă 

CI 
După nunierare dela: înrhulțirea * frâneerilor, iau suma, 

mai mică, pentrucă înmulţirea acestora nu este alta, decât 
. ț , te! chiar numai o înpărțire, că 
ag 

Şeol. II. $70 tiu a) 

De vine cândva ca să să înmulțească o frângere, pren 
un întreg, sau numeri întregi, atunci nu este alta dea „face 
decât, a înmulţi numărătoriul frângerii, pren numărul întreg, 
Şi să să scri6 dedesupt: numitoriul, 'pentnică”! “cel “întreg, să 
înţeleage, că: are 'în "loc: 'de numitoriu i1,: făcândusă frângere, 
adecă: îi e e tt nu ch te cata ba dont fa a dară fi 

| i 3 G: AG 2200 mester rea ah 
. E N Rai Ta, 2 == stoca ri te 
a ah o Bata îi ostile biata Su 

Prob. XIL Ş pi „ate do 9 ba mtzoliea 

Ai “ împarți frângere, „Prin frângere 

. Lă 

Pt pa FI ., . - A DB i a 200 aaa ape tea f a  
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0 nvdţi “Frâiigerea, pren care să face .împărţirea,-să se 

“întoarcă cu câpu; în jos, adecă: numărătoriul den jos,. şi nu-, 

mitoriul den,;sus.. de Jinie. Apoi, să, se- “înmulțească mumeră- 

tori între” sine, și numitori încă, ca și în problema” de- nainte; 
. 9 | | 

' adecă: 4,2 at x 12 _ 2 1 LIZ ir 

: 2 3 52 10 105 
„53 Va si tr n i 

Arât: Dia: “briină, “Detrueă” în părtiriza” trăhgerii pren 

trângeri, nu este alta, decât chiar numai o îmulțire, 3. e. |. 
daia; SELO Tr a Sa tei d) 

HotXII. ici pisoi tate. Ş2vui cu rit i inegati ji 

Fii 

ÎȘI 
d? 

N Tipinduă, ui număr (392) pren sine: însăş, Suma! (4) 
“1 aceaia de acolo eşită, să “zice “ntimăr” pătrat, iar' numărul (2) 

dăai! câră sân: izyoriti acea “Sumă, 'să' zice' rădăcină “ "pătrată? 
„ut a i TE aa trust 

Hot; SIL pe i a şz3: 

  

a ap pi 

i1:2* Inmulţindusă” numără aitrat, (4). iară . rădăcina .(:9) să” 

“năşta: cubu (8) 'iară''numărul!'(2).:pren: care- sau înmulțit să 

“zice rădăcină -cubiceaseă.: fiii iii mi: iun lat 

„abegaso sl: tie (ie a Ole Pe jeep m 
Hot, SI, ea î.; ora $ 74; ve perruar) hai 

f; „uiiDeatrua- număr, dat a ipeoate, rădăcina pățrată, tot. atâta. 

ste; de; cât, a| laflă aan număr,:; care pren, sine, înmulțit,: să 

fpokisatăta,eâti facei numărul dat,» ți Taia „lt RE luoigite 

ape tb A at . pape es 
- „isi su CO 

Hot. XV. s . ” 
- Ş 15. . 

VE ron fața? miine sto Fan 

suf Aa ii dept număr, dat a: „scoate, radacina jcubiceaseă 
! 

nai 

tul; său, tot “atâta, să facă, cât, “face şi “pungă dat, Tai 

„Ei iar o 

Şcol. - | , Ș 16 „. 
mir bearlo Gelozia mint Batai Dat 

Cine va să învețe, şi să stie a scoate, rădăcina, pătrată) 

 



  

  

    
  

FI [i "DIG TE gg bin !vădăcinile | 1:1:2 7 3:1'4 ['5'1:6%| 7 CI] 81:09 L ]. 
Ta: = "ni ) iSioti “pătratului !"1"|'4'19'|16'195|36|49| LG 8 iii | 

tor ţ =: ip ina LOL “cubului [1/8 27|61l 25)216134545 512729) 
a a Ha ta e AEZ ORI . viu 

. te ia. 2. i (e t 
Prob. XIII. : [i IER Sri . cca, 

IER: ai : ! DC 

„A; scoale den „fieseare, nunc dat, „rădăcina, pătrată. 

„Invâţ: pci natala PI sili sic vu tron 
1 Nuzairul dat, den « care vei să scoţi rădăcina pătrată 

săl împărțeati în clasuri, e incepând despre dreapta spre stânga 

clasul cel mai de pre, urmă, spre stânga poate « să, să i întâmple, 
să rămâe și: una; deci câte clasuri. de, acest , „fealiu, vor. fi, în, 
numărul dat, atâtea părţi are şi rădăcina. 

2. Den tăbliţa rădăcinii pătrate, caută un număr! pă- 
trat,.care .pă ifie cel mai: aproape 'de;:numărul: cel ;den clasul 
cel mai: dentăiu- spre. stânga, “și”! scade den, âcela, “Iar, rădă-, 
cină lui o serie dea dreapta după dungastrasă. puii oaia 

2. Pogoară apoi al doi lea clas, şil pune dea dreapta 
rămășiţi, de cumva ar fi rămas“ 'careva; şi pe arătătoriul sau 
rădăcina ! eşită, -iiao': îndoită,:- Şi" caută după, vobisnuinţa 
de obşte,rde câte: ori să cuprinde: în: numărul :; pogorît;::și: 
arătătoriul acesta, iară îl serie în locul: jobicinuit:- după: dungă, 
aşa să va avea a doao parte a „rădăcini. - 

4 După: aceaia iomulțină „pe. arătătoriul acesta atu 
pten sine Însuş, după aceea, şi! pren' “tădăciba "de! nai îna- 
inte să să “facă! suma, şi suma aciasta să să; 'stază “den: nu- mărul, den care ai ''stos rădăcină, + ca lă * scaă: de: rămâne 
ceva rămăşiţă. 

„on Deci întracest chip urmând şi cealesalte clusuri, vei scoate toată rădăina pătrată. e i pieri da ea ai) i V “6: Vrând: apoi! să “faci! cârearey de” ai: "scos? vtăăciiiă € cea adevărată, s sau nu? să îamulțeti rădăcina! scoasăi Bien Sine 

pr 

 



) 

SI” 

  

a ana ial is sa mama al. gt _ i. însuș, și de: va“ 6şi numărul: dat, deri: care: âi':sco8 rădăcina; 
zatunci să ştii, că rădăcina:i bine“ înnimerită; -de :undei::nu; 

atunci făo dea dooară, adecă:: cercare 
9 ] 79 

69 
  

O
 

O
t
 

D
R
 

  

79 | 56 a Dă 
134 
134 

536 
402 

134 

17956     

  

ai Gin 

Ţ . 7, Ş,18 .. ? 

jr lil AeL E ii Mia 

“: De cumva numărul dat, den care scoţi rădăcina, nu'va.: 

fi pătrat adevărat, atunci mai rămâne în urmă rămăşiţă. 
Deci vrând şi mai încolo Saleen rădăcina, adaugă, încă 0; 

Ai Aaaa 

atunci, vei, avea | 2 „zeacea, sau, a, „suta, “parte. a, „ mădacini 

438.72) adecă.:; Ri NR 

. 

  

a start (Ut [ 

  

  

în 0 hi E: 

ie si ininiţ sigrl45 | 182 B7ricui inu ni ia ! 

zi sh io Sarei ci E: Bo bo dt 

oua inu 98097 4 [iris di SR i Liu 

sea € înni îi00i fi Dl a i ie Di io n 

i oitina] 2lu poala ici i 

365 19 
  

en
 

aro
 

ol” 
o
a
]
:
 

o 3 

— 

107. 2 
          | [i
 

„
G
t
 

9 [R
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Poftind să faci cercare de i lucrârea adevărată: în- 

  

*) Ştersăturile sunt făcute de Lazăr.- Nota. eopistului.
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mulţeaşte rădăcina -pren, sine, însuș:, şi. rămășiţa. de „va; eşi: 
numărul; dat :este bine. (::$.74:); adecă:.: , a taia 

Ai 1857: oi sh 0 ji 

1857 i, 
ri 12999 | |, 
DE 9985 Să | 

Pacii 14856 li 
mi 1857 pe 

mag 
na CARa AL 

$ 179, „i, 

Cum să să scoaţă den fieşcare număr dat rădăcina” 
cubicească: urmează adecă: . , „i juma m ti 

ot i „hi sa i 

Şcolii; iii e piei is 50. . ot Tu Pe e i a 

  

aa ar! de'cunăva unimâa, în: numărul 'cubicese: în 1000'de: 
părți | 'asemensa '5ă va! înpărți (: care “lucru să - facă”. înmul-: 
tinduo cu 1000:) atuncia rădăcina care' iasă':de 'acolo “în. 
1000 de părţi este înpărţită sau: este;.a! mia partea a rădă- i 

„cinii cei adevărate (: $:73:) de unde urmează, că de cumva 
numărul dat, nu este cub adevărat, și. de vei- -şi mai încolo 
a socoti rădăcina, să i să mai adauge: “rămășiţi încă 3 nule, 
şi apoi să să urmează luerarea, „ca mi Înainte, adecă: - 

j m! fa 3) 3] 000 Ma 
| Puii 
ol Li - 

i ui ÎI ps e 
das Pa brio 
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Cel ce va să facă cereare, ca să vază de au lucra 
fre, areseală, „Bau. ba, să „inmulţeașcă rădăcina, eșită” preîn 
3 1 M 2 € 

sine, însuși, și, Sura, ce. „Va. și dentraceastă înmulţire, să, o 
dati N 

mai “înmultească încă odată „pren „rădteina, eșită, Sumi. aces» 4 Pg ip? tsi titi iti 

tia să 1 eă adune „apoi, rămășiță, de cumva, ya. fi rămas 
ei Oi Veit pai) DI zi 

oareş careva, şi de va eşi “numărul (dat den 'care să trage 

rădăcina, atuncia este birie, iar de unde nu, înceupe iar :de 

ap, adecă: - LS 
. „ut ct , 

144 rădăcina 
144 
576 IE Aia 

tri îm intii pu TB erou ri i) 

“suzi molii criz 2   
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- 2985984 ia 
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: În 'Anologia; Propârţiă!” său 5 *-potrivireă i găometrieeaseă, 
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este asemenea sumi numărului al doilea: înmulțită pren nu- 
mărul al treilea, adecă; Ir 

  

aa ! Ne . a pă mii di IRI, at O IP Cor. ! ” Ş's2 m iat 

“Aşa. și câ vor fi trei „nuniere' anălog;: d “al”  doilăa, 
număr 'den' analogia, slujaşte şi în locul Ia al treilea. Suma. 

ii Ţ 1 LII i numărului dentâiu înmulţit pentral patrălea este: “asemenea, 

  

: i OI a Fr pătratulai celui den mijloe,. adecă:. CR m m 
, Mi Pt „o 

MI DI Si 2 4= =: ” 8 TI tatea 

4 2 tite mu 
16 16 

Teor, III. i $ 83 E 

Când patru numere, sau: patru câteţimi vor îi între 
sine analog, atunci este şi cel: dentâiu așa la al treilea, pre- 
cum al doilea la al patrălea, .adecă: E 

  

2410 m 3:06:18 Did: 2% 369.18 

Prob, XV $ Sa-.: 
Intre doao numere (3: şi 72. 

melriceşte analog. te 

Învăj: 1. Den cele date unu să să îmulțască pentral doilea (: 8:). 
2. Den suma, ce va e 

adecă: den. „(576) trage. răd 
acesta este, numărul. cel de m 

a afla cel de mijloc geo- 

şi să să tragă rădăcina pătrată, 
ăcina; i pătrată (2.4), (:.$ 77: AN 
ijloe geometriceşte analog (: $82:.  
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rob. XVI fe ni boat 9 85 i îmi 3. pp mi 

oa  Dân duse itres: namere (3,12, 5)-a aflat a. patrălea. 

analog. 'geometricese; sau :dândusă numa ': doao. afla at 

treilea, analog geometricesc. et pepe pad 
4 

pai Invăţiui. La. ritâmplarea :dentâiu; când. să dau “trei a 

afla al patrălea: număr anâlog geometricesc,al doilea (:112:); 

să! să: înimulțească pentral; treilea (::5:):'sau la: întâmplarea. 

a: dooleă, să :să îrimulțeăscă pren'- sine 'însuş..-. ni ji cm: 

-5 12, Suma âciasta: (60:) să. să : înpărţească: -pren: „cel 

“dentâiu (:3:). Arătătoriul (:20) este al patrălea ($81:) 
iar la al a doa întâmplare este al treilea număr analog geo- 

metricesc, S Bo e min 
pi a Sue ratate PX pe) Mita, 

“Scoli, it fu mii în iu Ş s6 apti [i set apa Pit 

Dezlegarea, aceştii Problerae,. să zice. şi regula do” aor, 
tr, pi Ol ' , ti ' ÎS be 

den pricină, pentrucă prea, inare folos are în viaţa de, obşte, 

se zice și regula de trei, pentrucă , den trei numere să află. 
IDEE 3) Pui gi , bitii 

al „patrălea, analog geometricese. “ Insă regula, aciașta numai 

îni analogia” numerilor celor statornice. şi “hotărite are „196 

iară în numerile, sau. câtăţimile, care însămnează, curgerea. 

materiilor, ciiziloare precum „ ar îi vinu, apa, spirit, şe. L 

den. oareş care vas, „DU să „poate întrebuința; den pricină, 
lati ia te Potai t 

pentrucă, la început, tateriile aceastea pren gaora în "fundul 
sare et Ep iu „i! 

vasului făcută, curg mai iute, iară, mai în urmă mai încet, 
. 9 (i pi) i ED 

den care, pricină, acestea au alt canon de, socoteală, „are: 
pm E te 

să va arăta la Jocul” său, Pa A 
Fe it i Ata 

E IRU 

a POT 

Şcol. II, Ş 87, SE: 

su lară fiindcă-regula.; aciasta, precum. am. :zis mai sus, 

este (fieșcăria.spre- trebuinţă, am hotărât: ca mai ipre. - „larg: 

să:0 fac: cunoscută. Deci: Mo beta ze gg ne ji: 

«pă Când (patru: numere; aşa „să: aşază între;:sine,.de; cel. 

Ma
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dentâiu de atâtea ori să coprinde întral doilea, de. câte-ori 

:8ă :euprinde și: al treilea: întrăl patrulea ;:.sauxal doilea ' de 

„atâtea :0ri să. .coprinde în;:cel dentâiu,. decâte ori. să;copiinde 

al patrulea întral treilea. pasi Moase aloe Debt 

îsi Atunci: aceale patru: numere': să zic, că sântiîntre sine 
rcomătzictaște :analog,' sau. potrivite, adecă:54:8=3:0 sânt 

-geometriceâște analog, :den .precină':că.:de atâteal.ori:isă + co- 
„prinde 4 în S$,.de „câte; ori :să; coprinde 'si:'3 în :G, Așişderea 

sânt: geometriceaște: anălogiși 9:32 6:29 fiincă,:; tot un co- 

prins au. a 4 ci 
Za 
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II RI fn futi a riste 
pe pe 
egale pl i i 

D, Canoanele inchcitirites. regulii, aceştia, 

  

„nitda 
1. Numărul ce să caută, sau cel necunoscut să însăm- 

nează cu slova, sau litera, X. care să pune mai pre urmă 
spre dreapta, 

  

EN Ei oh aj Hiaa Di fu "pr asia CI 

2, Numărul! întrebător să, pune cu “un loc: mai spre langa: ie i i O UŢ OT Mteaej in ziub 
: iu 2 Delaco ta ot 3. Iară numărul: care, are “tot! i NUMITE, cu “numărul 

i (IOC ig ri pe in >: fitiebalor,. să pune tonănă în “Jocul cel. mai dentâiu spre | stânga. ret - tt, 2 mpete ia no! m si 
Rai 

d "Tf i fi a 4 Numărul, “care, are tot o. numire cu X, s ă pune îi 
ii Di citite mijloc, sau întral. doilea loc "despre! stânga Spre aici 

ud 90 mob . 5. Intră încheatiira dentâiu şi a “dooa, precum și” între 2 
: CEI CI PUG a tra, şi d x să pun, doao „punei6, ( ) iară la, mij loc Satu înt 4 iii 

ID sat ab re a oo, şi. a reia închedtură să „pune. „gămnu asemă- 
LIGIA sot nării (=) “Adecă: “cunipărândusă 3. „cântare "Ca “6 IG, “eu 
Ti . câți lei să vor cumpără S cântare? Dacă Îa încheeturi, sau 

aşăzări, așa trebue să stea: 
RILE. - te 

tn 3:6=8::X: de-unde să -veade,: că: numărul: cel:Inecu- moscut!al leilor stă: dea. dreapta,:cel' întrebător:icu un ::l0e mai spre Stânga, şi numărul cel dentâiu dea: istânga::3 'cân-: 
tare,'are. tot: 'aceeă- numire, cu: numărul: cel ''întrebător 8 
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" Centr. Aşa și al doilea număr are.tot numire, cu al pat- 

rălea -X. e PI a 

B: regula de aor este de doao. fealuri, alta este dreaptă, 

iară alta întoarsă. Semnele regulii | cei dreapte sânt urmă- 

toarele: | N min 
"1, Fiind a tria săchedtură mai mâre decât cea den- 

tâiu, şi trebuind, ca a patra încă să vie mai»mare decât a 

dooa, sau ?. Fiind a .tria :încheetură: mai: mică decât cea 
dentâiu, şi trebuind ca a patra,! încăi să iasă "mai mică 

decâta 'dooa: atunci .este:: regula. aciasta, |;dreăptă. "Adecă : 

Cumpărândusă: 4: coţi-cu 5: lei,.cu' câţi. lei să vor ' cumpăra 

20;'de coţi?--Sau să;cumpără::6 cai:cu:300; lei,:dar.:4.:cat 
cu: câţiu:lei să vor:cumpără ?. Pildele aceastea să::fie' amân- 

doao de regula cea dreapta ; pentrucă pilda:-ceă dentâiu 

  

întracest chip urmează: îi ti i 

Re l. 

SS d Pi di 59095 

a dooa vine întracest chip 
. . ata pai 

cai 1 “cai lei. | 

6: 300 4 i 200 | 
Îi Dr, petitia: la 

"Semmele regulii cei întoarse; sânt. su ci 

tb]. Fiind! a: treia; îricheetură, mai marei decât cea dintâiu, 

şi i'trebuind; ca' să. vie:'mai 'micăa patra : decât: ai doda,! sau 

2. Fiind a treia, încheetură mai. mică decât: cea dintâiu, şi 

trebuind ca a pătra'săiiasă' mai' mare decât a! 'dooa. Atunci 

regula de aor e întoarsă, adecă: zeace ostaşi: să ajung : cu 

50 de pâni în 30 de zile,iîn .câteszile să. vor ajunge:cu â- 

cele,; 50; de:pâni, '20 de..ostași?. Sau 4 cosaci cosese o liveadă 

îu,.S. zile, în .câte zile o.vor. isprăvi: 2; cosaci?; Aceste doao; 

pilde să ţin de regula, cea, întoarsă, adecă: i ie



ss 

ata “toat! ““izile: .''ost. : tuzile : 12 ia Îi 110 

10: 30 = „2 : 15 „Ze alia 

îi tii ina i) sin aie al 
- ' . Pee? a tata ii Ia BI 

„3 COS „. zile cos. . “eile) tt to) 

ii n, $, i ur 2 psi „L6 îi bati 

1: GQ. Ducrare” sii ei oii pt ro daiiabra) iz iii 

su Lisa, regula! de. aor. cea: dreaptă. :; iuiii „i sii tovb 
„is::0) Cu numere întregi..;: „i 2 ro buizictui în aria 
Ei “Le Să să înmulțească a dooa şi a treia, încheetură între sine. 

„Suma aceaia,i care: va eşi,. să să, împărțească prin: în- 
căetaia, dentâiu,'arătătoriu va 'fi'a+patra încheetiră, adecă: 
-cumpărândusă . 3: cântare cu! 6 lei;:cucâţi: dei: “să : vor icum- 
păra: 8. cântare?::; tite: i i a to ci az0b 

Deci întracest chip să serie: sii abto iruaţ 

  

Bi D= 83, şi să lucrează | 

b) Lucrare cu Jrângeni. , | 
1. Fiind frângeri încheetura cea, dept 
a) Să înmulțește inchectura, a a dooa, pren numitorul 

îrângerii, 
PT ua » 2 1.6) Numitorul 'să lasă, iii grei zace 

cumpărândusă :1/,. de, cot cu,3, Iei «Cu. câţi .ei.să vor, cum, păra 48, de. pir i aa fetitei ata ir „. Pilda îmGeee chip, va, () orndnt ia 

15.9), Apoi: s „lucrează, ca,. ŞI;.cu;. numerile Întregi, adică: 

= btidsi 
mal Di aha pi IPOD 9 mat 7) silit 

„i "i e p 
e. a -. 1 | 240; X,: cui numiitorăl -3i: Seb BC ci iat ur ah (6 

Lori Gr 40: X,; sau lăsat. afară; dăpăce, sau! înmulţit pren: dânsul a; 'dooa; 'îichestură 3;/și» aşa: X. este asemene! 
240 lei. otet „pipi pia | DD oa ui e “hiig  
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-zi în 2 Fiind frângerea. a. dooa,; încheetură. ;...:;. piu, 1 
a) Incheetura, întâiu.:să. îmulţeşte „pren „numitoriu,, li 

3) Apoi numitoriul să lagăre iati! ta | iute 
-piuo) i Dupăr:aceea, să lucrează ca: și la. întâia: întâmplare, 

adecă: Cumpărâuduşă cu 7..lei 3/ș' den, cot, deacă să va cerea 

cu 168; de lei, câţi-.coţii.să:pot cumpăra; dentraceea, „materie? 

| IN lei c. c.,; - 
7: 29 =168 :.:X: 

„56 îi 8 == 168: XX 9 coţi. 

3, Fiind a ireia . încheetură rângere. | 

4) Întâia. încheztură, să să îninulțeaseă pren. “murmitoriu.- 

| 3) Apoi, lăsând numitor 1) INI Aa 
2) Sa lucrează « ca şi l4 întâmplarea, teii, adăcăt 

părândusă., 9 coți cu. 168! lei, “dacă” să va „corcă JA coţ, 6 cu 

câţi lei i vor cumpără ? “Pilda. va sta: aşa: ii 

    

  

    
Za ti pitt tiu, data 

e. l. Tata Pitesti get 

9: in 168 Set Xa ut a     

  

4, Fiind  fcâneari încheetura dentâiu şi ia 'dooa: rii 

a) Se înmulţeaşte numărătoriul .frângerii eei dentâiv,- 

pren numitoriul a adooa frângeri: apoi numărătoriul a adooa.- 

frângeri pren numitoriul cei dentâiu..| : «+: 

5) După aceaia lăsândusă numitoriu. 

) Să lucrează ca şi la întâia întâmplare; "Adecă Cum-. 

părândusk. AR cot. cu 5 lei, dacă să vă "cerea, cu: cât să- 
iuerteș i Satu) 

VOL cunipără 7 'coţi? “Pilda "vastă așa Du ” 
safe aaa pb ia ao Boul Dima da Da Sl due biet bet 

sa 
Lă 
. 

ci pf pisoi JE 3 îl il vii boi Aa 

   

  

„za bre 20 ; 
: => : , 

CCA 03 ji i Ș,:, iai a dp Î Îi | 

sl ad. Fiindifrângere.. încheetura: “dentâiu, ŞI a Tla iii sto 

isur.q) Său înmulțește, a,;dooa, încheetura .pren.; muritori: 

, . DP . gaga 

. s T 

Piz TI opt 7 ! 

i) 

P
a
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cel dentăiu, apoi numărătoriul 'încheeturii. cei dentăiu-s în- 

mulţeşte' pren “numitoriul ! încheeturii a'tria:it ital (n 

d), Lăsândusă numitoriu.! îti isa i) 

:0):Să Lucrează ica și la întâmplate! întâiu'adecă :: Cum- 

părândusă: */ cot. cu''S'lei, dacă vei 'cercă: că ncâţi lei: Să 

  

“or cumpără: t/::-coţi?” vei face! pilda: întracest :chip:i:! no 

| e |: i 

zii Bi a xi 
i dq iai x = £ 

i a stil 
2) Fiind toate. trei încheeturiie; “rângeri. cj 

a) Să înmulţeaște nimărătoriăl frângerii cei dentâiu 

pren numitoriul, a „adooa, Și suma, sau. numărul cate va .eşi 
să înmultete pren. numitoriul dela; â | iria „încheețară. ui ea 

5) Numitoriu, pre care. până, aici. sau înmoalţit să lasă, 
1) După aceia înmulțindusi a ''d00a 'închesturii prea 

numitoriu încheeturii cei dentâiu. .| -» | 
9) Să lucrează ca şi la întâia întâmplare: Adecă: Cum- 

părândusă +. coți cu £ lei; cu câţi“să vor curăpără î coţi? 
Pilda este așa:. .... . a: car a ctitorita hai, 

  

| bitter cois lu uri G 3 . | 
= 

  

ia
: it voii n artic rii 

10 :'12=:6: la in acri og, 
titrare Matia il erai Zopt€ d „nsâmnare, i viii d tu 

a Având, incheetura „cea, , dentâiu, și cea 2 dea doda,:sau 
cea, dentâiu, şi cea de a tra, toţi „neşte. numitori, nuimitori 
aceia să pot lăsă, şi să poate lueră, ca și ia! întâia întâmplare. 

II. Având incheeturile, trângerii amestecate, acealea tre- 
bue strămutate, şi a; ucră prectim sau zis'mai sus. 

III. De vu âvea vreo “îhcheetură- hai ! multe : numere : 
deosăbite riumeri; “atunci y trebuie! “desfăcute, şib adăugate .la iiunierile. cela'de mai : mici. numere; apoi't'lucrând! ca: mai  



înainte, .:vei. afla: numerile, ce, pofteşti;. care, pururea, este tot 

de acea;;numere cu a, „dooa- încheatură, ut Tube AVIR 

„ii 9:hLa: regula.) do'iaor cea întoarsă. joi e at cort 

bă Înteiinina io; = &) Cu numeri! întregii! roi: ile. 

si 1.:Să îiimii]feaște încheotura cea: dentâiu' pren.:a 'dova:. 

î 9''şi” suma; 'aciastă” apoi! înpărțindusă pren!ă tria închee: 

trăi să dobândeaște "numărul ! poftit, adecă:!i4''zidarii faci: 

căsă în 20: de: zila, “dar :1 0'zidâri 'îacâte zile-a vor! face? 

dezi: “pilda” aşa să pe ra e ani oma 5 an 

3, -i Al IC eta a tra sh 

4 i 20 = 10 : X şi aciasta să ţine de regula. 

moi 

de aor cea întoarsă, încheetura:.cea 'dentâiu 4 înmulţindusă 

pren,a dooa, 20. dă suma, $0, care înpărțind pren a tria 
pai 

înicheetură” 10, “da pe arătătoriul 8, care: este! numărul "pottit.. 

Adecă făcând, 4 zidari: „0 „casă în 20: de “ile, 10 "zidari "0 

vor face în 8 zile. - i rect bitii 

5). Cu frângeri. ici aa 

1. De este vreo pildă, în care să află, frângeri, şi să 

ţine de regula, întoarsă; atunci “să istrărăută ! încheetura . cea-- 

dentâiu întral treilea loc: şi: a tria 'închâetură:- în locul cel 

dentâiu, 7 paote aa d 
PERI 

| 2. Apoi lucrăm cu frângerile, ca și i la regula cea “ateaptăi. 

3 Sa înmulțese i ceale . “doao încheeturi de la mijloc: 

între sine, şi -suma, lor înpărțindud prin iucheetura dentâiu,. 

arătătorăl este” numărul poftit. Adecă: 

57 “lucrători ! iisprăvesc un'luciu'în'2/, de vzilej-i în câte. 

zile isprăvi!8 * lucrători: tot; acela! lucru? ; Pilda ; aşasă. 

orânduiaşte: . | iz 
ont so, soti zi ottlaoodorz, batluninl „C 

si idonori SiS tur n ui o    
fa | pi . cae . At pi „own 1 i 05 7 ta coat uitai sa    

8 ces Deore Xbor 1 D 5
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“Pentrucă! pilda aciabta: 'să ţine”de' vegulai i cea “întoarsă; 

atlâadusă întrânsa frângereti îacheetura cea '' dentâiu'"7:: să 

pune în al treilea loc, iara'ia'tria: 'în'Plocul.» cel. | dentâin, 

apoi numitoriul 7 dentra dooa încheetură, după ce) sau în- 

mulţit :pren.; dânsul '; încheetura, .cea; dentâiu:,8; -care sau 

făcut den: a tria,. apoi: să lasă. iară :suma Cea + răsărită. „den 

înmulţirea ;numitoriului 7: şi. den. cea. dentâiu. încheetură, + 8, 

adecă 56 să „serie în' întâia. încheetura,; numărătorul 3; întra, 

dooa, 7 rămâne în a tria și să zice. ca, mai nainte în :regula, 
3 4 

de trei cea dreaptă: 3X"1î=—= 21:56 = IE NR 
pat pe] 

pa bă Proba, Sau: cercare, ninti ti "ui ch 

atu tel pi 

„Gercarea regulii de 20, precum * “cei dreaptă, aşă+ Și 

cea ; întoarsă, să „poate face: | | -, ru nu 

1. Intoreând 'punerile, și lucrând ds iznov, o 

    

ia at în 

a) In cea dreaptă . 
! A 

et Laus bi ri cra At 
. Tr rs - 

o la 6 = 43 . >? ala ti) 

i ia 48, sti capii (2 Și 4 X =:.5 iii sii: it 

5 În cea, întoarsă | iar 
a , at ei TERREI: Tea patg ţi pi ctre fi 5 

PI RI er. “zile | „ luer. „zile. 
te, ii 
ceea i 2 „Ia = 4 E: = 0, 

crapa ua ttia 

  

„ Pricina este, . pentrucă, deţi va eşi. şi! întru a, ; „dooa 
lucrare. puterile tot întrun..chip, atunci.  însamnă, că - nu. e. 

greşită, , Ă , , ierte 

2. Înmulţind încheeturile punerilor între sine 
4) În cea dreaptă înmulţind punejea sau încheetura 

ce dentâiu pren a-patra, si a doua, pren a treia, pentrucă, 
e nu va fi g 3 greșală, sumele vor eşi asemenea, adecă:  
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bt Dotodeta fe i o Gta tt Dute 
oi ho FI6= 48 x == Dol it ca 

cercare: 4 X 72. 298 pi 
GX 4892 205 N 

e) In cea, „întoarsă înmulnă inchoetura cea, dentâiu 

cumva greşeală 3 în “Iueraze, şi aici vor e eşi asemenea; adecă: 

  

lie i zi Etera abate ta i 
a = luer, „zile. de, a a 
OC EP LOU ta iii i „e atita 

4 : '20='s 10 . 
pt 

cercare : 4 X20=— : 80 „ 

sx10=0 
: a i 

Despre reducerea regulii . de. aor: "cei înduplecate în 
simplă. ur La bagate 3 3 aq et 7 

Regula de: aor atunci să zice înduplecatăi sau îndoită, 

când are mai multe încheeturi, - decât patru, adecă: când are 

cinci, sau mai multe, și să pofteaște a 'şasea, sau mai încolo. 

Aciasta, să poate reduce :în i semplă, adecă: în patru 

încheeturi:: i. sh e s-ohrtulub d ud 

„1.,.Prin îndoită, lucrarea, „regulii, adecă: dând, 100 lei 
în! i ani Gahătă 80: iei '3000“ lei în '$'ani! i câtă camătă 
şor da! ci Ra a i LET oi o og îi ml 

pasi a) 400 1ei/uduei camată 80 ei în 4: ani, "care “patru 
ir , 

ani 'ăici nu '8ă- SD ibizsc”” ce! "numai eamata, 80: 'lei, dr! 3000 
ere 

lei câtă camătă vor, aduce ?! "Pilda: aşa să aștearne: ” 
[Re Baa ad iar hi tie, i pata e ta 

E li leiziiuui cam: j, lei, iul ii în ga i si fa iza Te 

400 _: s0 = 3000 : x AR 
Să ușurează. 

4 = 3 Piti „i 

1:20 = 30: 

600, lei sânt așa dară camăta a celor 3000 
lei întru; aceiaşi vreme, îi; rii! „fiii ai ne aziiă 

3680 e 
Du 

 



  

5) Tn 4 ani 3000 lei, care aice nu să socotesc, aduc 

camătă 600 lei, dar'în 8 ani câtă camătă vor aduce? . 
zoo 

  

. - mă - id pa Nae PI EI e 

ani lei ani, i 

4 : 600 = $- 

tota ucȚ 2: 600 = oi uzi fini nd » | 
AI A A aia a 

d si *::12000:*“1lei! camătă” adute: îns Sâni. DAC 

i a di is = osii ui ra sere 19 

are 

dobândesc 72 Tei. dar 27 „de cară pe, 15 miluri câţi lei:vor 

dobândi ? | 
e Ce onon 

a) cară lei cară... i 

6 :79= 97: x | 
m e oh 19 220 97! oi Poieni ru 

„ateste, 27 de cară dobândese 324 lei. a 
tre baut oii Te oala aa ob abunda 

BD) mil. pile rimil. bruternboni sifon iv i drio 

atei nt De a 24 SD să ha ie oilura Ina ue doalb 

  

fr 

tag si li 0 86:15: Subor inu în preulo 

540 lei dobândese 27 de cară p6+15 mile: 
e nb cnd Flea pt Dl iiobat ri l a 
stiu 2, Mai, pe, scurt În simplă, înmu ]ţind încheețurie între 

sine, adecă: pre cea, dentâiu pren a "doua, şi pe a patra. 
Zr 7 

pren â, cincea, apoi scriind , „gumele,, „în, locul „lor, , penbrucă 

așa. să, Ya face, den xegula. de.aor. cea înduplecată $ în. simplă 
adecă de. patru, încheeturi i: Pildă: ul o j i: na 

40 de galbeni pe 4 ani aduc, camătă 14 lei, dar. 60; 
de galbeni în 6 ani câţi lei vor aducă “camătă?! Pilda: așa. 
să scrie: Dl 

iat sia 
gal. . ani lei gal. . ani lei. 
30X 4:14= G0_.X Biz, 

      

| ap 

120 E E Br Nara ut 

a oo Oua ml See a il Ut) 

Intracest chip seriindo, lucrează ca:și:la regula, ceasini-  
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plă, şi vei afla, că. 60 de; galbeni în 6. ani, adue camătă 
49 ei. EN t i : LI e SNA 

= [nl D 

 Tulvebiijărei regulii de “ao LA 'socotirăa! "canuetilor 

arânzilor, chiriilor, ş. ei la 7 teii Dati stia pă sită 

A Tălcuire E d iti i 

1. Când cinev6 dă: altuia o sumă de bani:pe o vreme 

hotărâtă, ca trecând: vreinea, suma..să i să întdârcă şi ce'va 

câştiga! să i să . dea «pentru !împrumutarea - gumii; :cel, ce dă 

bani să zice împrumutătoriu, şi sunia împrumutată, capital; 

iară câştigul, care e îl dobândeşte împrumutătoriul, să zice ca- 
nică: Sau Deh sira dotata o ep fa a 

_2. Arândator să numeşte, care ia, „dela altul vreo moșie 

sau orce lucru, afară de bani, ca să “dea o sumă: de bani, 

pentr să, „foloseşte «cu 'el întro;vreme hotărâtă.! 

„ Chiriile sâdt mai, ales plățile care se dau chirigiilor, 

arti s, G Lă Mi | 

LUG Pigritia. 

*1. Un capital de 3861 lei, sau dat .cu-câmătă 4,lei 

Ja sută, câtă camătă aduce întrun ân? 

i. 

tai ii) tp Oprire FETE a - i .: 

lei cap, lei; +, lei-eap.: ru, lei Cam. a 

100, 2 4 3801: x aa 
pp d „rd a li ari hi 

arăt: Z Pi FI DC E 

ine o i pdqi 3 4 A 
3861 x ga "15 sia: 100 = == 154 mi, sau! A 

199 - Du 

i i X= 15 az | 
tab ca : asalt așadară; aa p i id „i 

2. "Un capital, de: 2610 talere împrumutândueă cu ca- 
ie 3 bs tie 

mătă 5 talere “dela sută; câtă camătă la un.an? 

i: cap. tl. cam."  tl-'cap:  tli:cam. 

100 :5 :. =: 2610, IX .: E 

2610 : XX | 
3 

20 : “1:
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ee zecea 1. - i ie „o Arăi:2010 : 20 = 1303 deci X = 1305 git îs ie 
it ci 

+ 3...Un capital de: 4632 de galbeni cu „camătă 3 '/ dela. 
spmă, câtă camătă aduce pe un an? it matter 

g. cap. g. cm.  g.cp. em: e 
AO ti Bia iie4632, ia Su 
100, si he „4032. în Ai 2 ia iri 

Anat :4682. X 7 2=:894941::100 .X 2 3:1624/p 
deci :X ==.:162: ic albeni.: itm Fmititeariret coli Ta cunral 
Doi e tie ca hi te ÎL corsa) age Do asi 

4. Cât de mare este capitalul, care dând pe. un an. 4 

   

  

' va lerza d de sută, adiice cam: 154 +25 25. "lei? male 
i ti mpi rol so ri: 

lei oaia „ei sep! ti lei em. lei cp. iuni: 
ii Patito sp ao re Di a. ii i 

| 4 : "i00 "15 a 25. X 2 olari ea 

drăt: 154X25 + 713860 X 100: 1x25, => 3861 
deci Xi==:3861. :i sii i ue e Îi 15 ali A 

5. Cât de mare e “ capitalul, care ” dând “pe” miti: an 5 
dela sută, aduc câmătă 185%/, tl. 2 (pi îi 

d. em. tl.cp. d. et, i „ee | 
5: 100 =— 1351, Mii, 

Arăt: 135 X2 + li= > 271; X. 100 : d. a 2 2710 
deci X = 3710 

il i i 

0. Cât de: mark vai ta a a dând a dela. 
d Po lana stii tiu Bu > n) sută, aduce; Be an camătă 16 2 28 25. galbeni? si 

a ti lo oolei Ce ara 

&.€b;, „9. Cm, £. Cp. y & E 5) 

31), 9: 102 162 + 25 3 ui tau : 25 IC  
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1 Arătt;162, X, 25 ar 4053.X 21X,100 = 
vită n 810600.1..178.73. 468 deci X =, 4632. î 
ya guri eta i it pt 

= sah O groapă să sapă prea . 15 “luierători în 5 zile, ctţi 
lucrători, vor: irebui să sape altă! groapă, asemenea în, 3 zile? 

[Și ii 

Bi apt bu zile Tue, i zile: îi: luer.: ii: it iii. 

Liza rii i: e ldi=8: e Tita Dot 

„i ti 
Iu [i i i 4 

„tu ATăt: aici vine regula” întoarsti; zi: a 
i Ep oo i it pa mi „i ” 

15 Xuă5 =05.:.8.= „23. deri, X:>25 

sol nui: au ca a zei initieze â 

niz Se “Pentru, un sălaș, să. plăteşte, chiria, „pe . lună, 5. 2 lei, 

eât, ză, Ya. plăti: pe. 3-ani,- 4: luni,, 3, săptămâni. şi, 6, “ile? 

p. 

"lei aa” “lun.  săpiii zile ii lei 

DEL A4+38 io 
OY O lun. 

Arăt: Aici desfă mai ; întâiu, anii, lunile, și, săptămânile 

„în zile, apoi redă, frângerea, pentrucă. e amestecată, zicând: 

*30 de zile dau. lei, dar. 1242, câți, lei, vor, dă? Pilda să 
1 

: face. întracest; chip: - ge iat zoite ANA 

1245 X 11'="13662': 30 X 2 = 007 Bi 
deci” x = 297 lei şi. 3 să i tăi ua 

„IE
 

H0ob ei Îi air ad 

Dh Th te i Eta it tai E cioooat 

oi ze NU lui Regula "Tovititășii j regi a 

Tor oh a m ta ai te di Al 

  

niz A. „Regula, tovărășii ne învaţă, așă a „împărțir, o. sumă 

sân, mai , „multe; „părţi; ne asemenea, . ca, „fieșcare, parte „să aivă 

analogie între sine. îs, sr pie stuc it prose 

“ol zu B- Cu. regula) aciasta, ne. folosim în „nesutitorii, între 

“âiăilo,. între, săteni; şi i la, mai, i multe. „Sealuri, "de fotâvaplări. 

„Adecă: Dentro, tovărăsie de. trei negustori, « "care, se, pot numi 

T
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A.B. C. au dat spre' nâgustorie, unul adeci; 'A::800 1 (ei) 
B, 540 1(6i) C. 460'1(6i).“Iară cu suma'ăciusta! au dobândit 
„câştig, curat 300 1. Acum să întreabă, cât trebuie să do- 
bândeaseii fieşcare “den: câștigul acesta? Fiindca cr dept 
'este, ca'cel ce'au dat mai mult spre nieguistorici' “nisa 
să şi ia den câştig, şi care au dat mai puţin, mai puţin să 

deci aici anâlogie trebuiaşte! să .să facă între dânşii. 
0. Regula, tovărăşii să, osăbeaşte: tu îi 4 
1. In cea simpli, când să socoteaşte” sau “siumiă întrun 

loc pusă, Sau vreamea întru care 'au 'fost puse, «.l 
„2. In cea înduplieată, când nu numai suma întrun loe 

“puse, “ei “şi! vteărhea! tatii care" au fost” pusă, să: socoteaşte, 
“Pilda mai sus'zisă !e" simplă; iară! adăugând! la“ suria; lui:f4, 
pe S.'luni, la, suma. lui B, pe;9. luni, şi la; suma lui, C, pe 
14 luni,;atunci să; “face înduplicată. :-., 

D. Ardi. 

i “Când e regulă “tovărăşii ! 'Bimplă. DEA A 
re 

", 

a) “Adăogând la ini '10c! toate sumele” puse; sira” bziasta 
'este' închesturia” iceâ!! dentăiu' a“ regulii de trei: oolix sh ui 

5) A dooa încheetură este suma care: o: au „dat A.apoi 
9): Lu.rează după, regula de. trei cea dreaptă. 
Arătătoriul îţi va, da paztea lui A. fa 
d) Vrând să ştii partea lui B fine întâia, şi a dooa, încheetură, iară în a tria îneheetură pune pe suma, dată de B. apoi lucrează ca: imai!;naiăte; arătătoriul îţi va da partea lui B, aşişderea lucrează Şi cn C, şi mai încolo, de vor fi mai multe feâţe, care aui“pus la! uh 3166 surde” “spre!: câştig. '"!: “De'unde''să! "cunoaşte, Că“ tegula!! de''trei i" dătatâtea, 1Gri să oftoreaşte, câte sume sânt puse, -ini= -utiui m e): Adăogând: părțile! teal de "osăbi,:'de: va!ifi ăserencă sumi' Câștigului, 

analogie” sâu' îuipărțit! Stiin 
: F)iAtătarea &' 'curat 

uoluns 

  

stima, lor 
sau'! a: “pagubii,! e'lsămai că "după 
a! câştigului,: tău a: “potznbii: bib 

ă; pentiiucăi: Precum08ă arh suni: cea 
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întreagă,, „Cu care sau făcut negustoria, | „cu câştigul, Sau cu 

paguba;, aşa, să au. sumele ; ceale . „puse, cu, “partea : fieşeăria 

feaţe, în „pilda de mai, înainte adusă, sumele "ceale puse sânt 

800, +. 540, ek. 460, = „1800, „Câstigul, e „300, decis, m 
„iN tu 

Pentru Â, 1800. ::300 n 800 4, sani pi ma? „i 

800: Bi 
6 : 1 = 800 : X dentrecare = = 1335=3 lei. 

| : i 1540) 
Pentru B. 6:1— 540: “x; deci X == > 90 lei. 

400 4 
Pentru C.6: 1400: X, "deci Xe Ş — 76% lei. 

1352 “i 4 Ii ZI 

Apoi j. 9, + 76 == 3800, deci câștigul sau îm-   

ut zici 
părțit anuliiceşte cu Limnere £ Ceale' puse. 

A dooa pildă. 1 A, „pune, 600 lei pe 3 luni; B, pune 

600 lei pe 5 luni; C, “Bune 600 lei! pe 8 luni: Şi “câștigă 

împreună 400 Iei, cât; câştigă fieşcare? 

tiu Aici. toate trei feaţile au pus asemenea, sumă, Și, numai 
dia 

Yremea să osăbeașie, deci câştigul, “fiecăria, 4 trebue să să hotă- 

rască după, vreme, - : | 
13 3 

  

Acum 3 5 +8. 2 iși în 

A. 16 :400=—83 
| 

B. 16 :400=—5 = 495 

C. 16 ; 400 — 8: X = 200 li.   

Suma, „= 400 lei. 
) 

E toemai suma, câştigului întreagă. 

2. Câna este regula: tovarășii înduplicătă. 

a) Suma de fiegeare faţă pusă să să înmulțească pren 

vremea, pe! i care este -pusă; deci:tot tâtât e a'da, :100 “lei pe 

3 luni, cât a da 300 lei pe o lună. 

5) Pren. înmulţirea 'aciasta. să ireduce regula :înduplecată 

“în” simplă; cu” care. vei: lucra; precum” sau--zis-mai
 înainte, 

EI
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| atâta pildă. Trei “măcelăti, A "BC, ău luat în “ăsandi 

un "loc de păşune “cu 100 lei. A, "paşte îatrânsul 30 ae 'vite, 

24 de zile. B 26 de. vite în "20 'de zile, C, 1$ Vita au 

15 zile; cât trebizește să: : plătească fieşcâre dentrâişi? Dei 

îmulţeaşte vitele pren: numerile zilelor, așa: .;. ::-iu, 

_p A.:80 X 24.= 720 N 

  

i. B.;26 k 20,— 520: Zi | ! 

C;:18 X_ 15 = 270. 
pe : 1510 E iz i isi 

Fă. analogiile următoare, | or “ 
i r 103 Ii 

1510: 100 = 720: X = 4 A, 
ii 2 ie ST il it : a 148, mi e 

- ă 66 Ii 
= 5206 X = 34 — = Bu 1510 : 100 =.920,, X =8d 151 B.., si pata 

inj i tacul ; i mt ct PI » A ă NR 

1510 450 270 x Si es Ge Aa PT d[i e i îl eo 

tăi » Cerearâa! 100, issa 
iai 

B. io: ci, peşte 20 al. “016 et. “peate 10 îl. și. sau 
tocmit să plătească peste tot cărăușului 160 lei; cât “tre 
buiaște dară să plătească iesoare? vi 

A. 10 X 80 app ii A 
B 12 X 20, => 240, mo A 
Za e 

tin între aria Tnegreurag 20 700 : 100,300 dia 68, 5.7 A 
Doi tan fa 

i 

gi! A rap (a i 2700: 160. = 240 : x = i , | 
sa Cei Ba „irina? 

sri | i [ hr îi „jul 3 a “70012 160, = 4160 : x 80, a Ca în 
  Cereale Le lei: pir iii    
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„49. 

  

d 
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 sânt 36 

42 
48 
54 

c0 

de 49 
56 

63 
70 

  

de 64 

72 

80 
  

ori sânt sI 
—- 9 0-- 

  

de 10 
10 

ori 10 sânt 100 
100 : 1000 

  

  

  

  

C. A maia Impieținii 

_ 2 în 9 sati 318 6. 
2: d 2 3 91 a Ț 
2. 6; 3 3 24 -. $ 2. 3 4 3 27. 9 
2. 10 » 5 
9 - 12 ) „ 9. : + în 4 se află 1 

216 8 i s. 2 2.18 9 E 3 
E: 16 4. 

o | | 20: 3: în 3 se află 1 4 0 DE 5 > 
. 

24 ă 6 3: 6... 2 pene m ee ee e nea 3 9. 3 4 28 ZI .) 
n. 9: ha 

15 d i - 
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„6. “se află: 1: Di 

6 12 48 6 
6 18 3 S 56 LT 
6 24 pu 
6 80 5 „S (= 9 
6: „36 6 m a 
6 42 7 9 în 9 seaflă 1; 

“G 48 Ss: po 18.2 
Gr Bd i) 9. 27 în SERE 

III 9 3 qui 
d în 7 se află 1 9 4 5, 

7 14 2 9 qi 
7 21 2 9 63 7 
7 28 4 9 72 Ss: - 
7 35 5 a SL, 19 

"l 

: . ) Ra SE 

$ss: a 

„Despre frângerile cu zeace, .... 

Cumcă lucrarea, cu acest fealiu de frângeri numai la 

ceale' mai înalte ştiinţe maătematiceşti mai ales să întrebuin=,.
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ţează, şi nu la: ceale mai dease întâmplări; este prea bine 
cunoscut; 
  

Insă pentrucă așa pretindearișeaşte “sistema matema- 

ticească, ca. să fie desăvârșită în rândueli, am găsit cu cale. 
ca să pun şi aici spre mai bună îndrumare -a tinerilor, 

însă eu' le pun mai pe scurt şi aici, de o parte, pentrucă 
să cuvine sistemi matema(ti)cesti; de alta, doar va da milos- 
tiva” a tot puternică fiinţă, de se vor deştepta, .. odată * den. 
prea îndelungatul somn al adâncii " “adormiri, şi Spre nepoți 
lui Romul; şi vor desvăli iarăşile : brazda, strămoșească *, 
  

Fot. XVI. Sg i ri IE 

„Ri Angerile. de zeace .nu sânt alta, decât un fealiu "de 
_ ” 3 frângeri, care au în Joe de numitor tot zeci adecă A , 

_ „10 "100 
5! Di a ti ! i 1000 $ e. 1- şi:să zice: trei a zeacea parte, sau trei den 

zeace, șapte den.o sută, cinci den o: mie, şi să” scriu: 30, 
100, 5000 şi de este și întreg, acelas se e desparte ” cu coma, 

ţ 

| 
bea 

adecă :9 002300 el - ii : i 
, i .. No , .. 

Prob.: ! 

__.A aduna fvângerile cu zeace. 
Invăţ. 1. Frângerile ace 

altele ca şi numerile întregi 
de vor fi cumva întro frân 
să să înplenească cu nule, 

2. Aceastea, într 

astea să să scrie unele supt 
despre stânga spre dreapta; și 
gere mai puţine ţifre, acealea 

acest 'chip £ scriee, să să “atrângă "e ca şi 

  

Ț = 
i ua 

Pee? Î 

IP 

HI DOaN 
, Dela cuvântul insemnat | cu, cruce și până” aici s'a sie tot pâragra- ful şi sa înlocuit cu: cel de subsol. Nota copistului, î!!; riisiuii  
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mumerile întregi ($ 38) adecă: sânt dea să strânge: 3,0506, 
«Şi 4,789, şi 0,62 și 4,753647. 

ru, 3050600 
i 4089000 o. „i 
zar 0,620000. pu | 

4,7D3647 

19218247: 

  

Prob. su 

A scădea frângere de zeace, den allă frângere de 
Zeace, sau den număr întreg. 

Invăţ: In cât este pentru scăderea frângerilor acestora 
-cum alta a face, decât lipsa numerilor a unei frângeri, să 
să înplinească pien nule; şi apoi seriindusă una supt alta 
dela stânga spre dreupta, să să scadă, ca numerile întregi 
A2$ 43: adecă: 5r00.să să scadă den 8985: 

Mai e ui 8985 i, 
5100 AISI tai 

39285 

Iară de va fi ca să să scoaţă frângeri den alt număr 
„Antreg - atunci să să facă «entracel întreg așișderea . frângeri, 

adăugândui spre dreapta, atâtea nule, de «câte ţifre. va 

fi frângerea, despărțind pe întreg despre stânga cu coma, 

apoi urmează cu lucrarea, ca și cu numere întregi. (:43:) 

.adecă der 3 întregi este să să scoaţă 4563 frângeri. Pilda 
stă a aşă: : Si | | 

fa - 8.0000 

Ea 4563... 
ae 2,648.
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Prob....: | Ş92 cetatii, 

A înmulți frângerile de zeace. 

Invăţ: 1. Să să serie frângerile aceastea una, supt alta. 

ca, şi numerile întregi, făr de ale osăbi cu coma ca pe neşte 

frângeri de zeace; şi apoi să să înmulțească! după câtul 

înmulţirei (: 49:). PI a 

2. După aceia să să tae den suma care.va eşi atâtea 
țifre despre dreapta spre stânga, câte ţifre au fost întramân- 

dooă frângerile de zeace, adecă: să să înmulțească 4,26 cu 

3,62. Pilda stă întrast ahip: n 

AG 
35 e ii 

852... 

Gu 
: ' - i Doe Parepa 

15, 12. tatii sa i i îi 

WD
 

|L
O 

V
o
 

L
p
 

M
a
 

NI
 

Ct
 

LD
 

CW
 

Ci
 

> 

us - N ” A DA : „iti i pe at 

Arăt. Pentrucă făcând înmulţirea acestor frângeri, după: 
câtul înmulțirii frângerilor de obște,: ar trebui să urmeze: 
“lucrarea, întrast chip: Ti HE) : pi. 

426 362 154212. - 
100: 100 710000 7 19rt212. pa i ia 

2,503:':cu 
i: 

„ 
stau 

o . " Intrașişderea chip - să “poate” înmulți. şi 
1,2 = 4,9036. a i 

"$ 93 DI a ătuj 

r Să Sa : A A tati . Fă n, ES 

Ă Dară de să va întâmpla, de în suma înmulţirii . tot. 
atâtea ţitre sânt, câte sânt întramândouă numerile cari sau 
a . A . - e 2. 

iama dit între sine, atunci toate ţifrele să iau spre frân- 
__ grei de zeace, 3 nai 1: , g ere e. Adecă să să înmulțească 1,134, pren 0,2==82686, 

acestea sânt toate frângeri, pentrucă' întramândoo numerile  
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| au, fost, ţiire de, frângeri patru; şi pentru, aceia trebue să 

să serie întrast chip: 08268, ; - 

Pricina este tot care . sau zis, şi mai sus, pentrucă al- 

"4184: 02 8268 a 
| 009. : 10 10000 acum fiindcă 

” numitoriul este mai mare decât numărătorul, este frângere 

- dreaptă, care nu dă nici întreg. ...---. 

mintrelea sar scrie aşă 

ie 

Şcol. IL, sg 

i: 3::Tar. de vor eşi 'în suma înmulţirii acestor frângeri, mai 

. puţine iţifre; decât. se -află întramândoo numerile de frângeri, 

' “atunci: atâtea nule să.se.pue spre: stânga 'câte ţifre lipsesc 

până la întregirea numărului: ţifrelor. dentramândoo . frânge- 

zile, și apoi să să. mai:pue; încă:una, pentru, sau - în locul 

numărului. întreg,. adecă:; sânt. în suma eşită trei ţifre, şi într” 

„amândoo. numerile de, frângeri .șase, : atunci, trebue să să 

pue spre. stânga, încă. trei nule, şi: apoi 'a: patra în ::loe de 

Ă întreg: Adecă : 0,02 să să înmulțească, pren 0, 0083=83 X2== 

83: 

166-340000166. Pântruă seu înmiţie, 105 X 10006. — 
| | 166 

rii 
sta i .. E . sir 

100090 = 0000166. 

Prob. 
.$ 95 

A înpărti, frângerile de zeace. 

Invăţ. 1. Frângerile de zeace să să scrie ca şi numerile 

întregi (:$51) farde a să osăbi pren coma, şi să să în- 

părțească ca şi cele întregi. 

2. Den arătătoriu atâtea ţifre despre dreaptaspre stânga 

să să tae pentru, frângerile de zeace, cu câte țitre, au avut 

niinărul 'dela mijloc, adu cel ce sau “înpărţit, nai multe
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decât! îipărțitoral.. "Adecăi 3, 7036 "să ei iîa 

4,7. Deci să să scrie ca şi nurnerile! întregi: « 
„ tu ti i attotih 

d? 47 03, 6. 788 
Boo | 

, TE lB. PERII EI EL tip te) ii toti 

376. ÎNC N 
Vita m ag 

316 | 
om 
O 

cpartăască:prân 
SI DEO a 

    jă e 
m satui 

  

DI Mai „ii 

„Deci aici să 'face înpărţirea, :'ca::şi 'cu “numere! întregi, 

şi: este! arătătoriul 788, iar: fiindcă inumărul' dela 'inijloc::are 

'cu' trei 'ţifre -mai mult, : decât înpărţitorul,':aşa ! toatentrei 

țifrele den :arătătoriu' să 'iau în ''loe:::de frângeri dei zeace, 

şi să scrie 'arătătoriul întracest: chip:i 0,788. in ip: îi lire 

tut i Arăl: !Pentruca:'ca 'să: iasă suma numărului dela: mijloc, 

care sau: înpărţii,: trebue :să să înmulţească;-arătătoriul:: pren 

înpărţitoriu. !fară “dacă: nu: să! vor! pune atâtea ţifre:de : zeace 
în 'arătătoriii, cu câte :are -numărul. înpărţit i inai : multe decât 

Înpărţitorul, atunci nu ese; așa, dară atâtea, ţifre de zeace 

  

tabara ta DI 7 O OA) i | 
trebue 'să să put :în arătătoriu, cu câte va avea "numărul 

înpărţit mai multe, decât înpărţitorul.. oa 0] 
«i: sr - 

PUI 

(Sfârşit) sant 

a AI Wei da 

e d a a cot ab agent „pl 
- ; ș pu ' Pa CZ natal 

ia d > tiţ 
sa pei boii eta tal et 

  

— IEI pari see ietore a Da za “Transcrierea â, a fost tăcută de d. Caras. tuncțion ar la Acageruia Română. ti i DI alu Da iul i DID 

 



  

      
 



  

eat acte ia petitia SRI —— sit 

Despre cunoștiinţa cea de i te a trigonometrii 

| Hotăr(area) I. Ş 1. 

 Trigometria,. cea, dreaptă este Ştiinţa, care. ne învaţă a des- 
face, „pe. triunghiu dreapteiliniat în plan scris; adecă a ho-, 
tări „eătiţimea, laturilor şi a unghiurilor.. a 

„Cotbias) _ m 2 INI ac 
[ă . 

: mia se Pal iai po re pe a 

1 Fiindcă, și. pe faţa :sferii să pot, scrie  trionghiuri ale. „CĂTOF.. 

laturi sânt arcurile ;cercurilor,: urmează 'că,:mai “este, .şi .alţ, 

fealiu. de trigonometrie, care ne. învaţă câtăţimea, laturilor Şi a. 

unghiurilor, triunghiurilor. șfericești,, și Să zice, „trigonometrie, 

sfericească, „eepre” care. ne- învaţă astronomia. pie et ieaţ 

Tata pepsi "$ 3. Ra pi 

Deci, ca să putem află. câtăţimea, acestora, dentre ceale 

şase părţi ale fieşcăria triunghiu, adecă trei laturi şi] trei 

unghiuri den care fieşcare triuăghiu stă "alcătuit, trei trebui 

„sa fie cunoscute, cari să “numesc date,. şi dentr'aceste trei 

date, o parte măcar trebue să: fie”o -Jatiire a triunghiului. 

Pentru că pot fi doouă triunghiuri care sânt osebite, încât 

este „Pentru lungimea laturilor, dar „unghiurile e, pot, avea 

.) 

si 

i 

„See I. Vă     

stai pa rpif 

1) Nota lui Te. Lalescu 

2) Scolicon, scolie 
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aseamenea, urmează, ca pentru ca să putem află câtăţimea. 

totului, să ni se dea lungimea macar numai a uniia laturi, 

ca să se afle apoi cealealalte doao, precum s'au zisîn gheo- 

metrie despre asemănarea triunghiurilor. . Deci. dându-să o- 

Jature.. cu doao unghiuri a. unii, triunghiu, + să, «pot „a află. Prin 

trigonometrie cealealajte doao laturi și unghiul al tieilea 'al 

triunghiului; sau dându-să doao laturi şi un unghiu, să pot: 

afla cealealalte doao unghiuri -şi' laturea a treiia a triunghiu- 

lui;,sau dându-să toate trei laturile, să-pot află toate trei 
ii pt ţi ii fiii) le 4) 

unghiurile: ale triunghiului. ' i 

Nic aaa toți 
Scol. II. Ş 4. | 
a ERE tert ur) e “P 
Insă dând să o lature, ca i să „Poată, apoi, "Cizdtte, 

unghiul] trebuie 'să fie. „Oateșeare, aâloghie” hotării” între 
unghiu şi lature, care “anăloghie cu' adevărat; “s[i]” “este"pre-! 
cum s'au arătat în gheometrie, unde sau cuvântat cumcă, 
măsura fieşcăriia, unghin este arcul cel tras den cheantru 1!) 
unghiului intre” pecearele lui, sau coada! cea." nisptiniătcăre 
acelui : are, și unghiul dela: 'periferiă a este! mumai coarda ju=i 
mătatg': acelui: arc! răspuizătoare; spre'iiăsură; iar “unghiul! 
de Ia: clâântru “este întreagă d6 undeliusinlează căv-unghiul ! 
jumătate dela cheâniru 'este "= unghiului "dela: periferie; şi- 
apoi iară ştiut este, că jumătăţile să au întri sine, precum 
să au întregile, Deci slobozibdu-să den cheantru C" £ 2 

j . 1 ai pet 

pri Dee ee 
Pi) CES Pta 

PE . , % 
PI OIDI aa d    

| A Ci tie Distro tal 
IDEII ic > Fig, sl: i i “ocara gigi 

ta a Mt ii 

iii mul Tir și! pusi pi , 

perpendiculare GE" spre Tatarei potriva, aceaia va! tă ia 

) Centrul. - it sa C 
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sli tinghial şi]: coada; ști] 3li]: arcul drept în „doao, precum 

Bau 'arătat în' 'gheometrie; aşa, dară” unghiul: a = unghiul A, - 

şi 'perpendiculăriu :Bm! va! fi: jumătate: “laturea: unghiului îm- 

potrivitoriu. "de: la periferie şi juinătatea corzii a arcului BED, 

însă: va avea! analoghie potrivită spre unghiul 4 
iii iti terti 

Scoli IL e i i Ş 5, 

"Apoi, finăcă. den' vârful : fieşcăriia, urghiu, da dea chean- 

tru, să: poate serie: arcu . între pecearele unghiului, şi : den 

sfârşitul: unei -lature, spre 'ceaiălaltă -lature,: să poate slobozi 

perpendeculare, urmează că să pot află. tuturor unghiurilor, 

-precum şi arcurilor, linii dreapte răspunzătoare analoghiceşti, 

cari linii, pentru feliurimea 'razălor, pot fi ş[i] mai: mari 

însă încât este. pentru analoghiia „lor, rămân tot anoloage, 

„precum. am “cuvântat în gheometrie, despre, gradele „cercului . 
pi 

macar. cât Șar schinubă, n raza, „eereului „precum sau arătat 
ada 

iii ” 
= razii „cercului. i | 

Insă „prea. “bine trebui luoat, seama, că. noi, aici vorbim | 

numai de cuvântul (eaione),. dar! nu de. mărimea lor. cea 

osăbită ş[i] absolută, care într alt chip nu” să poate hotări, 

decât numai dându-să mărimea uriei laturi în . triunghiu. 

De aici isvorese „însușirile următoare: 

ij Hot. Îi i si 6. a i ă i - 

Seriindu-se e. 2) dea! vârtal o. a; “unghiului a! arca] 

  

tă 
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AB, perpendiculare BD, ce să sloboade den. B, unde. Șă îm- 

preună, o. lature cu arcu[!], să zice: Sinul drept al, unghiu- 

lui a: şi de;să. va lungi AB până la. F, până. va fi AF 
= sfârtului (quadrat) şi. trăgându- să FC perpendiculare,: atunci 
unghiul d este unghiul împlinirii . (complemeti)a[!] unghi: 
lui a, până la cel drept; dar BG să face sinul acestui un- 
ghiu d și] fiind totdeauna = linii CD, pentrucă : den .pre- 
cina perpendicularelor GC şi BD, sânt paralele:: între ; pa- 
xalele, aşadară. ş|i] -CD să poate. aveă în loc de. sinul îm- 
plinirii, deci CD. este sinul! implinirii, sau ;cosinul unghiului 
a a sti] ca cosinul unghiului 5. n ia ci te e: 

.. . , ba! pe . pp PI ea tipe e Ra ia vai 
S = i 5 Votăr, II. EI da : „d eu fiat ; Pap a site pi 

„ Ridicându-să 4 în A perpendiculaie, şi] prelungindu-5ă £ până 
când să va împreună, cu ceaialaltă 'lature prelubgită în'E, 
atunci AE să zice atingătoarea unghiului a; şi iară 'ridi- 
'eindu-să ; şi din F perpendiculare.“ pânăcând să'va îxprebă 
tot en acea lature prelungită; atunci „acea Jature, ! 'sau “FH 
să zice atingiitoarea! unghiului 3, adecă atingătoaica “tinpli- 
birii, „sau coătingtoarea unghiului « a a a ta ar il ii Buta, 
ionii Ip: SE : i Şig. i: otil bras iei, 

E ot acre turiai alai sti Prelungindu-să laturea CB până să va împreună cu atin- 
gătoara în punctul E, sau CE să zice tăetoarea unghiului 
împlinirii B::şi; cotăetoarea: unghiului a.!: i r 

. egipt tpeae 

Hotăe V. so 

Partea care să tae în i ceaialaltă lature, sau în raza CA 
prin sinul BD sau partea cea: prinsă între începutul arcului 
A si între sinul lui BD, adecă” AD se zice sinul întors al 
unghiului a, 
sinul întors este FQG sau sinul întors: “al ungiului împlinirii 8. 

-] 

  

deci să află scoțâna. cosinul den rază, iar co-
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Cor $ 10, 
Din, Mătărrile « acestea, :să cunoaste: 1 Ap “d 2 este 

ah 

  

, : | ci 

“sinul unghiului a fiind perpendiculare din punctul acela, 

unde să împreună o lature cu arc trasă la ceaialaltă latuie 

„câre după hotărârea, II este. sinu. IC Rtia 

Car. ar. | “su, i 

Tot din hotărârea aceaia urmează că sinul unghiului 

teşit î) a (£. 1) încă este perpendiculare BD tot acela care 

  

“este: ști] al unghiului ascuţit b. care este celuialalt de' mai, 

' înainte 'teşit, unghiul: împlinirii -- spre doao : dreapte. Deci -ca 

“să: poţi'află sinul unghiului teşit adecă.a lui : "120% scoate 

“pe 1200 din 180%— rămăşița 690 este unghiul: implinirii, al 

“căruia sin este tot 'de odată Și sinul unghiului 1209, 

ET CNTEE -. pita pa, : 

„Cor. III. i Ș. 2, i i n a 

Iar sinul unghiului drept C. sau „]- 1ui ab € 2). 

este raza însăş pentru că neputându-să duce dentr'un' punct 

- la o lature' mai multe: perpendiculare, decât. numai una, ș[i] 

“raza den făptura-ei, este - perperidiculare, precum .șii]. sinul . 

“din hotărârea încă este .perpendiculâre, tot: dentr'acelaș punct 

Dre are .. e



'tate 

Cor v.. 
. 

:ii. . Precum erese arcurile, 
“trucă, sinurile . sânt jumătăţi de coarde, 

118 

urmează că CF este și raza ș[i] ș[i] sin, precum s[i] sinul 
întors iară raza trebuie să fie, Deci în fieșcare. unghiu drept 
luându-să ipotenuza sau baera (?) în loe de rază, atunci ca- 
tetele să au în loc de sinurile, şi cosinurile unghiurilor 
"respective, sau a unghiurilor despre care să vorbeaşte, precum 
arată f. 14. Iar de se va luoă eatetu[l] în loc de rază, atunci 
-cealălalt catet să face atingătoarea unghiului împotrivitoriu, 
ș[i) ipotenuza tăetoare, precum să veade în £. 18. 

“Cor. IV, | ş 13, a it mii 

Dă unde să veade că fieșcare sin nu este alta decât coarda 
jumătate a arcului îndoit; . pentru că (în £. 5) prelungindu-să 

tură 

  

„Fig. 5. 

“arcull] BE pâuă în A. până. când va H AE — arcului. BE -să face „atunci: arcu[i] . BEA Îndoit : (duplex); apoi “sinu[I] | Ba prelungit până în A să face coarda, arcului  BEA,, însă fiind: CE perpendiculare, șli] den: făptura ei! -tae..și::pe are ia doao, aşa, dară: ș|i] pe coarda: BA .0..tae în doao (în gheo- metrie), aşa dară Bn sinul unghiului a este coarda jumă- E a areului îndoit, care eate măsura unghiului întreg ab. 

aşişderea crese ş[i] :Sinurile, pen- 
însă coardele crese „precum crese :3[i]: arcurile cărora, răspund. aceste ' coarde, de 
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unde urmează că sinul unghiului 09 îacă ieste asemenea 00. 
după aceaia 'crese-: apoi sinurile;: precum cresc ș[i] arcurile. 
Deci sinul unghiului drept este sinul cel mai mare fiind— 
razi|i |] sau diametrului jumătate, care luându-să în loe de. 
coardă, este cea mai ' mare: între! toate coardele, dela! care 
începând" iară înceape! sinurile! a scădeă: pren unghiurile : te- 
şite fiind = sinurilor unghiurilor : celor ascuțite: ale împlinirii. 
spre: doao dreapte, până când.în unghiul cel mai mare te. 
şit, de tot să! perd. Sinul: “unghiului drept să zice 'sinau !. 104: 

p , 
"i pi 

me Pepe, 

Cori. i ŞT ai 

Grescând sinurile, scad cosinurile, sti] iară ; scăzând si 
nurile cresc cosinurile; apoi fiindcă sinul întors totdeauna. 
este "partea cea rămasă a razii, scăzând dintr'insa cosinul, 

să veade că de ce va fi cosinul mai mare, cu atâta va fi 

sinul întors mai mic. Deci. crescând sinurile, crese și sinurile- 

întoarse;: şi! sinul:: întreg,- sau: tot: ne '.având 'niti un: cosin 

să face. sinul întors 'cel mai mare, sau ==,razii.! 4. ses! 

Cor. VII. , 5 “162. 

A at 

« Atingătoarea, fiind cu "sinul denpreună amândoao. „Per 

pendiculare spre AC și paralele, “când creaște inul creaște, 
șli] dânsa; și] ajungând unghiul să fie drept, şi sinul tot — 
razii, atunci atingătoare[a] să face nehotărâtă (infinita) pen-: 
trucă. fiind laturea: CB însuşi sinul şi. atingătoarea, AE pa- 

ralelă laturi[i] CB, nu să împreună nicăirea, deci nici o parte 

nu sa poate tăiă 'dintri însa. Dar înmărindu-să unghiul a, 

până va cădeă în teşit, atunci. atingătoarea DEF de ceaialaltă. 

parte să hotăraşte şi să face == atingătoarei unghiului împli- 

nirii spre doao dreapte, precum s'au zis $ 11 de sinuri. 

- Intru aşişderea chip s'a înţeles şi de tăetoarea care aşişderea. 

în unghiul drept este nehotărită - pentru ca atunci făcându-să.
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laturea, paralelă -atingătorii, nu să pot împreuna necăirea, . și 

-aşă, nici. că să poate tăiă vreo , bucată, dente insa. NR 

Sol. | | Ş 17. | | | 

„Deci, ca să. să poată întrebuință liniile acestea, spre. 80-. 

cotirea: tuturor unghiurilor ș[i] a laturilor triunghiurilor este 

mai înainte de trebuinţă, ca una dintr'însele să se ia. în loe 

«de: măsură hotărită,: după care să poată cercă ș[i] hotări 

celealalte despre care va cuvântă Capul următoriu; i 

Pentru mai bună scurtare în socoteală, sinul să serie== 
sin., cosinul == cos, atingătoarea — at., coatingătoarea — coat.; 
tăiutoarea =t, cotăiatoarea == cot., sinul întors == sin. in. 

cosinul Întors == ces, în. 

a, CAPUL a 

Despre câtăţimea sinurilor, cosinurilor, atingătoare :; 
lor ş(î) pentru facerea tăbliţelor sinuvilor  - 

Priv. $ 18: | SI 
„In fieșcare cercuri asemenea este. cuvântul razelor la 

siniri, alingătoare, „tăeloare, precum sc D da Cosinuri, 
coalirgăloavea kk. 

„Arătare: 

„i Prăgând (în £. 7) razăle ca, ad ş(i) CA, CB îatmacest. 
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. 

chip: « ca asemenea are să îmbrăţişeaze, să să ' sloboază | apoi - 
sinul 8d ş(i) BD, atunci să face triuughiu(l) cbd, asămănă= 
toriu triunghiului CBD. Pentru că unghiul c=C, den făp- 
tură, D=d pentrucă sânt dreapte, aşa dară şi B=b cel deal 
treilea la al: treilea, așa dară unghiurile sânt „asămenătoare, 
de unde urmează că “s(î) laturile sânt! analoage ; aşa dară 
CB:BD = cb: bd sau CB: CD=cb:ca; însă CB şi cb. 
sânt razăle, BD, CD' ş(i) bd, cd sânt sinurile ș(î) consinu- 
rile; apoi în triunghiurile ACE, ace este AC: AB=ac ae 
sau AC ; CE = ac:ce, € însă AC ș(i) ac sânt razăle, 
AE ș(î) ae sânt atingătoarele, CE şi ce sânt tăetoarele.. 
Așadară așă să au razăle, precum să au sinurile, consinu- 
rile, atingătoarele, ș(i) tăetoarele c(e) e(ra) să să a(rate). 

cae Ps o at 

. a Deci liniile aceastea. au o mărime privita (respecti tat) 
încât, să au cătră rază, precum este 0). mărimea, gradelor” 

cercului încât căutăm. la raza cercului, cu ce rază este tras. 

Deci „precum este “adecă a opta. parte a cercului, 159 tie. 
cercul mare, : fie mie, aşa şt). sinul a „50 sau altei “cătăţimi 

tot acela . rămâne fie cercul mai “nare, fie ruai mic; pentrucă. 

totdeauna să ia analoghiceaște spre rază. 

Priv. IL. $ 20 

+ ut Laturile triunghiurilor să: au,. precum şe. au şi) si- 

narile unghiurilor împotrivitoare,.: i: ia 
Arătare,. Aaa IE : 

"* Ineonjurându-să triunghiul 'eu' cere, 'atunci laturile: tri- 
unghiului sânt coardele arcurilor îndoite, care sânt. măsura. 

unghiurilor împotrivitoare ($ 13), Deci jumătăţile coardelor 

sau a laturilor sânt sinurile arcurilor jumătate, care “sânt. 

intisura ! unghiurilor împotrivitoare,: pentrucă laturile * întregi 

sânt coarde ($ 1), însă jumătăţile să au ca ș(i) întregile;-
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așadară laturile să au. ca ş(i). sinurile unghiurilor. înpotriyi: 

  

toare.c. e.'să să a... i et a n zana 
pa Ia i [irtea tă iai pă eta Pta tn iti ta sa 

Cor. I. , IE ! ” sa ” ; (! pt “a : 

ÎS Insă, mai “tare gheometriceaște să arată “într” ast chip: 
Ia iunghiul ABC (E 83) să. să tragă din 'chentru(l). G, cu 

    
, 

“i „do 
i.) : | 

LI Li viii LB ) 
. 

t ' - mi pe i "iat da 
A: 

iri (E iii . | 
' E 

i ) ), ia 

: 
i Pe 

“ “i ! ; « ] MI . 
£ = 

. 7 2 Pad iba otite GTG MPS DZ Ar, ai 

Pt fi e ete fu Fig Si ii BEI ea 

raza BC arcu BF, atunci să face BD  sinul unghiului .C; 
prelungindu-să „apoi laturea AB şi den chentru(1) A cu raza, 
AE, care este-latiri(i) BC, să să tragă 'arcul “EG, * atunci 
EP să "face siniăl unghiului A. Acum în triunghiurile asămănă- nătoare ABD şi AEF este AB: BD=AE:EF, său fiind 
AE=BC: den făptură, AB: : BD-=BC: :EF, “adică! precum” să 
are “latura A la sinul unghiului împotrivitoriu”” C, aşa să 
are latura BC la sinul unghiului „împotrivitoriu” A. 0; e. “să 
să a. | iu ni 

, Cor. II. _$ 29 Aaaa 
Deci hotărând sau! luând oareşeare'' 'câtăţime “în locul 

razii, ş(î) hotărându-să întraesca! câtăţime' 'sinurile la: (4)- 
cestea analoghiceaşte să pot afla si laturile, care aşişderea, 
să; au; „precum. să au :ș(i) sinurile, despre, care să, va; arăta 
mai-jos. ..:, te i bruta sat Titiana 
aul ap tt SERE iei ii : ieste 5 Prăvir. ur. i e „$, 2 - ” a IE LI VER i, : * NEI (4: pitt „i hi ja + Simul, aengheiului 300 este: asemenea, jumătăţi. razii cercului. a a it ta cata pate 
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Arătare, 

' Raza este coarda arcului 60% gheomet[ric], însă jumă- 
tatea corzii a arcului îndoit. este sinul arcului, sau a un- 
ghiului jumătate, așadară coarda, sau. raza, jumătate este, si-- 

„nul unghiului jumătate, adecă 300 — GC, e. să să a. 
A 

Cor. sai. | pa 

pa ' - 

„Hotărându- -să  agadară. raza  adecă de 1000 de. părţi a-: 
tunci va avea sinul 300 : 500 de părţi. “S[i] sinul 90% să va. 
aveă la sinul 30%— 1000: 500. Deci având 'lâturea unghiului: 

„drept înpotrivitoare' în. triunghiul drept. 100 „de stânjeni,- 
ca să să poată află laturea unghiului 300 înpotrivitoare- 
să lucreze după priv. II adecă: „Precum să „are . „inul tot, 

sinul 300 sau 500 la 30 stâni[eail | DE 
aia 

i MIEI e pu . ; Aa a „a Ne ai ai i ef Prit, 1, ?. 25, ai : pi 

op i 1: eg RE: 

 Atingătoarea unghiului. 459 este ascmonea razii. Na 
pi 

V
F
 

: Atătare. 

E. 9), Fiind „unghiul A 489 şi cel den C > drept, aşa= 

  

“ PRI | . ; i Ly PA ga. Pa o. ÎNC II 

- „Fig. 9. Me . | 
pt mi? 

si PER E A 

dară şi cel den E. este 45%, de unde urmează că  iziungbiule 
ACE este asemenea peciorat, având doao unghiuri aşemeane- 
deci :laturea: AC= laturi[i] CE. Insă AC. este -raza șii] CE. 

este *: atingătoare,. așadară 'atingătoarea ; este, „asemenea razii. 

Cei Să săia i ae IL A Et
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Pric. V. Ş 96. 

"Dana să ună dintră ceate patru: " sinu, "cosinu, 

sint întors său cosinu întors, după. ce' sâni” hotăril “odată. 

oareșcare câldțime pentru „rază, a afla e celealaite pentru. 

fieșcare ure (f. 2.) tt mizat bn 

Ariitare. 

„Triunghiul, 0BD este tiunghiu, drept, în care pătratul 

ipotenuzii este, asemenea “patratelor catetelor; deci! 'dându-să 

sinul 'BD, este CD2=0B*—BD*, sau cos. NV (Basin?) Î | 

“3, Dândursă « cosinul BD'=CB'— CD, 'sau iuV E fă 
cos”). i! i, i PT “i î.") 

„et ra. 

Rai sau dându-să' sinul întors este “0CD= CADA, sau: 

cos= R— sin înt. ta e imi nai 

4. Dându-să sinu|l] BD,. fiind BD= GC, să face F6= 
CF—CG, sau cos înt. =R—sin, sau dându-să cos înt;, să 

face CG= CEF—FG, sau sin=R—cos.: C. e.:să să'a.: 

cor Sa, iii Pi ae Ep 
De unde urmează, de aflându-să sinu[l] 400 să află ş[i] 

sinu 50 pentrucă aflându-să sinu[l] de 40%, să poate află 
şi] cosinu lui, care este sinul unghiului 50, așişderea să 
înţeleage şi de cealealalte. 

Prer.. VI. : S 28 

Dându-să, dintre dceste trei: sinu, cosinu ș/i] atin- 
gătoarea, doao, a află pe al treilea cu lăeloarea, cotăe- 
toârea : st coalingăloarea, DRE pa a mt, ea 
Aătare, ' iu: : , 

ca CS A 

0 2) Tiunguiurile -( ORD;- CAB. precum n i] CBG şi] 
CFH 'sânt asemănătoare, 'și fiind CBG: totdeauna; întocmai 
cu CBD, pentrulcă] laturea GB=CD ş[i] G0= BD gli]    
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CB la aamândoao de obște “aşadară la fieşeare întâmplare 
aste: şi: CAE" 'asemănăroriu lui FHG. ':Deci (raza sti ia 
aici'în''lo€ de' unime, de aceaia la înmulţire: şi la. împărţire 
se lasă) CD : DB=CA : AB'adicii cos:: sin=R iii, 

sin | sin „ur 
1 deci: 19, I=> 7 sau :2%sin = cosXI. șau;3%. cos== —.A poi 

Cos 

iară 0CG : CF=GB : “PH Șlil fiind CG=—BD, să face: BD : 
Cr=GB : FH adică, sin : R=cos : : coat. Deci 40 coat— 

cos i a cos 
—, sau 30 cos coat X sin, Sau. „ge sin=—. Apoi iară : 
sin Pa ÎN > „coat 

AE : CA=CF : p EL. însă GF= CA, aşadară AE : CA 

” I 
  SCA: 3. RH adecă |. „RSR, :.jeoat.. Asadară, 7* I= 

ate ed 
ps E . . PI , coat 
sir Puii pi qi ci Vii tu ni Di Ptr 

și], 80 coat = T mai i preureă este BD : AE= CB : CE șli] 
“for re patra ț n! capre pa iii - ai: fe 

G: FH— CB : “CH, care va să zică : 18: taet 
ci [3 Ai „fro) (i); 7 i, (i, „A (turta sh i Cp ERIE 

1 
3 et cosiilcoat=R :'cotăet.; deci 99 taet = sli] 100 'cotăet 
iata za tb Pa CR iitonutii ai taie e SU ti pbtrtae ara 

îi ESD lt ana dia fra ZU na reutea î CÂi -j a 

  

2 'dodt C a . 
PET RSA, Să ae io et cae Pomi 

L>i ; d 

DP - pui pde | ţt « pt eter pie ei paste PE “Cor. dl Ei ape tt G 20 DE pe că 

Dăti: den: forrbula,:- 20, ș(î);:69%să află: iute că 

i Poate a Pa ÎI A ADE loop pertgatet 
. — I= POI 

Sin cos X coat 

m Ss 
den 38%/şi-:5* “cos= = S X coat 

fu 
jo m: a 

den IT” şi ' 1 cotaer coat 
i , 

n omee Gotăe(t) I 
den 4” ŞI 8: coat = ga
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Prev VI. ii „5 80 ga cete ot tt 

După ce. s'au aflat liniile, care:,.să :.cuvin , fieş căriia 

arighiu, să află apoi..ș(î). acealea care se:;cuvin unghiului 
Jumătate, sau unghiului îndoit. . ::; sii e cir taț 

Ariitare. : niz 

“ Dându-să sinul BDa inghiului BCA £. 10) ş(i) raza: CE 

  

  

.) ial 
Fig. 10. 

ce este la acel 'sin: perpenăiculare;. atunci să'tae. unghiul ș(i) 
coarda AB în F în doao ș(i) să face BF, den făptură și) 

, I Lu a 

hotărâre, sînul inehiului jumătate s calu, 3 a Ta “triunehiu 

drept CBD să dă sinul BD, a(i)” să dă 0) consinul CD 
($ 25) care iicăzându-să din raza. „CA, rămâne ;sinul, întors 
sau partea IA, aşadară în triunghiul BDA să dă catetu(!) 
BD şi eatetu(l) DA, deci să poate afla ipotenuza, BA, „pen- 
țracă este BD? + DA? = BA? trăgândii-să radacina, rămâne 

BA, care împărţită prin 2 dă pe sinul căutat 3 BA = BF. 

Iar consinul CF: den: teorema, 'I. este == V E Ar5 
Dându-să unghiul ECA (f. 11) să să prelungească arcul 
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pâuă:.va (fi! FB =="AE :ş(i); să :va: face BCA unghiul îndoit 

al" unghiului: dat, işi; BD iva: fi: sinul: unghiului:.. îndoit; apoi 
prelungind: coarda: FA, până 'îni:B, să. face; triunghiul BDA 

asămănătoriu! triunghiului: CFA ;.ipentrucă:în F: ș(i): D..este 
unghiu drept, ş(i) unghiul a, este la amândoao de obşte, 

agadară b=c. Deci CA: CE = AB: CD, adecă ipotenuza 
la catetul cel mai mare într 'amândoao triunghiurile, însă CA 

este raza, CE este consinul: al unghiului dat, aşadară este 

" <unoscut, BA este îndoit den! FA, aşadară sinul dat, îndoit, 

agadară ş(i) al patrălea termin BD; sinul unghiului îndoit, 

să va află. C. e. să. să. a. II Ea 

Cor... e “S 31 

îi Deci! dândussă [sinul; unghiului. 130%, să, află. « “sinul ; un- 

ghiului 15%,  ş(i), având «pre: „acesta cunoscut, ; atunci , se cu- 

noaște; şti... sinul unghiului 70,30, 30, Li & și). apoi 

„după. a -doaosprăzeacea, înpărțire, ad află :ş(i),,; sinul, „unghiu- 

ui 52 pd, 8 ADN pt me i LA mb 
îi , e - 
Tm 

Priv. VIII. „Ş 32 

Dându-să sinurile a 'doao arcuri, să află (4): sinul 

suine la amândoao. (£,. 12). Dându-să „sinl BD: a: unghiu- 

lui a ș() sinul FEL al, unghiului. b, 54 + poftă sinul, KIL al 

unghiului 0: întreg, sau (a, 7 D.A cut a 
- ă . . ea 

Vs A MA pp pr. A4 A i Aa i pa n gaste 

“Azătare. * : 

Slobozindu-să din L per iii” Lp, "care vă fi 

paralelă lui BD după aceaia să ducă perpendiculare(a).. LO, 

„al fi atunci. (OM = 'LP, | pararelele ,. fiind între „, paralele; 

:după, aceaia aflându: să. OM.+. OK, să află. KM. Acum 

fiind triunghiul, OBDuasemiănătoriu “sau: W) lui: CLP, este 

“CB :,CL:=. BD: UP, adecă B :1co3. unghiului dat, 3, precum 

„Sinul unghiului; ;dat alla :LP; căruia: i «să! poate. pune: în loe 

-OM,-fiindu-i- asemenea, .aşadară este; :OM = = = cos: X sin, a.
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Apoi trigonul KOL w.: OQL. pentru +perpendiculara.OL, 
care  este:: slobozită .. den::! unghiul: ! drept i: spre ':ipotenuză. 
(gheomeltrie]) :ş(i) iară OQL W :QCM pentru „unghiurile l:ve- 
rificeşti. în Q) şti) pentru :unghiurile 'dreapte: O. :3(i) Meu ș(i) 

  

[N CE Nei ERĂ era fn utaajearpn K | Pa Ru a N Mie, 

Aj sd i 

i ti fa Pita ul 
SR mi TEA za i 

: LE: ! e bancare 
ij ui e (ti î , 4 

a aa 

Fig. 12, PR 

“CQM  wBCD: pentru: paralele -QM: şi-BD,:de'unde urmează. 
-de KOL w CBD; aşadară: CB: CD =KL “KO; ipotenuza 
la, cătetul: hai. mare întvamândoao, 'adecă R : cos.i unghiului 

“a = sin uhghiului 3; KO; aşadară KO = cos, :a'X sin:d. 
Aşadară KO + OM sau sin a 1 bb sina X'cos b'ii- sin. 
bXcosa. C.esăsăa 

“Prev. IX. . EREI ta -$.33 e La 

a  Dându-să sinurile. la doad'arcuri,: să află ș(î) sinul. 
difereanţei' al fieșcăriia ; 'adecăt 13: ii ui mă 

Dându-să unghiul a tot şti) sinul dânsuliui 'RL,'dân- 
du-să unghiul d, ş() sinul lui BD, să află şi unghiul. e ş(i) sinul diferenței KAI i e e ii ocru at 

„Arătare, iii tit - i i UL it ia 
"* Dându-să perpendicularea LLP ș(i) prelungindu:să i: KM 'în' O, până să'va împreuhă cu''linia' LO,:ica: este “pararelă. “lui PM, să face” MO ="LP;:' den: pricina: paralelelor lîntie- “pătralele şi): triunghiul OBDW CLP, pentiiu '- paralelele 'LP Si BD; aşadar” CB : CL'=: BD: LD; şi'-fiindiLP: OM, “să “face. CB + CL (BD: OM;''care.vai:să 'zică'- R; : cos, uri--  



199: 
r pe 
[i 

; : 

ghiilui 'ă ii E că unghiului” 50; ășadăsă OA 2 coş, a: 
X'sin. bu “apoi triunghiul 'ROL vw KQM der. pricina para- 
lelelor: "s] QM: “ROM v QPL pentru “unghiurile + ve 
cica” Sal și], Mi! și Belra pehiurile în e ien 

CO oi zi tul 3 i) ni i 

   
pa Fig:13,; 

ui îti aa Print i situ eh popi aj 

și: 'QBL:w "PLC, pentru PL: care este "perpendiculară: den: 

unghiul : drept spre ipotenuză,” apoi 'PLLO wi CBD, deci ROL” 

v CBD; așadară CB: CD =.NL : RO, ipotenuza la catetul.; 
mai mare în fieşeare, „adică. R: cos b=sin a: RO, așadarăi 

KO = "cos p x sin a, însă KM X EO-—MO, „așadară AL, 
ss oa VA a AD , 

= „cos 'p x, gin a: =C08 a X sin », care formulă, "de la for-, 
My Ai ia Di RR E RI) A AȘ 

nulă cea, denainte numai Simnali] singur, SĂ deostibeaște, 
SIT, o Dir aia Ve Veta 

Corr: AY “sa Sa n Sig4h WM 

* Acestea amândoao să -văd' în sf. "14 EF" este: sinul ib; 
BD sinul a, EG sin a + b, sau sinul sumii. Ducând.pe EF. 

Vis AN ci iza te 

  

Ă până: în “EH, sări face“ pentru. coarda: 'tăia[tă]:lîn''doao'EF == * 
FE :ș|i]! EB == CH; aşadară AB—EB, adecă: AB —BH zi



130 

AR; deci AH este, arcul diferentei sil, HI sinul diferenţei. 
Ducând „apoi paralelele, FR, și] HL,; să „face din pricina, a-, 
nalogii: EF,: FH= EK Rl sli]. EK. = KI, jaeumy pentru 
triunghiurile, asemănătoare, e ca „mai înainte; CMG, „CFP,;CBD,; 
MEF, FEK să face CB: BD= CF: FP, ş[i] iară OB:CD. 
= EF:EK. Așadara FP,: “Sau care este aceştiia întocmai . 
SG ş|i] EK lesne se. află, însă FP sau NG + ER = EG, 
sinului sumei, ș|i] FP.— EK: adică FB- RL, sau FP—FN = 
NP = HI sinul diferentei. fa 

  

Cor. II. i : saga 

Prin aceastea doao priviri- aflând sinul unghiului 300 
ș|i] 150 să, află apoi ști), sinul 45% 050, &u&, io 
den 300 şti. 305, și], 7, 30: „st “air 200, 30, &.& iar 

AP zare i .- po. un Fi ) Popa 7 Pris în i dz Sid IL ip i Ş Ut) 6 

.. Pi A 
mit ra Meta 

“Dacă Sinal el, p “arcada "Ra care este mai mic; 
Zid de. 30 „de, grade & să oa adăojă rădăcini(i) pătratului, pi 

dela 30,5 sd i află: sinaul FN, “ar arcului F 4, "care ce d 
esle mai mare de cât 30 de:grade, cu cât este arcu(l): 
HAimai mic, de: :30: de e grade: (£.:15); ddecă : FI=V 3. 
TRE e RI ee tot pa d arta CL a eat CU [i ici 

  

Arătare, 

  

      

  

Fie. arcu[!] : BA == 309, BE, să. să:strămute în. BF; să: să 
tragă FR, câre;. prin CB să iVa tăiă,: în I idrept: în''doâo; să! | 
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săv.tragăi siăul ; FN; ş|i]: GR. paralelă lui CA i; Atunci ::să 
face SFIL=— SGQ, pentru .unghiul drept în I şli] P ş(i) pentru 
unghiurile verificești în S; așa, dară unghiul. al treilea 4—]a 
celalalt al treilea, a, care dir pricina paralelelor PG şi CN, 
este “întocmai unghiul :c, câre fiind de,3099, așa:șli] a și s 
vor: fi-de ;30P, deci! în -trigonul, drept iFGK,. de luoa]m]: EP 
îi loc:-de"rază,: atunci. să face; GK sinul unghiului: -($ 6), 
sau 'sinul 30%, câre sin fiind întocmai: razi[i] jumătate ($::23), 

să face. GR=3EE, aşadară GK?=— IK?=— sau FI? pentrucă 

întriunghiul drepti FGK, FR() — GR(2) = FG?.sau pântrucă 

FG.-este stăiat. în::doao: în :I, să:.poate-:piine::în locul. aceluia 
2 (FK'''aşadarăi în locul lui. FK?, să, poate ipuns::4 1K?; ş 
înv:locul lui: (GR, să poate: pune IK.: care. îi..este, iitocmai; 
aşa''dară: să: face 4 : IKP—1TR"=FG?, adecă, 3:1K2=—FG2 

dci: Va 3 TR? =FG, sil fiind GN întocmai lui EM, 'să face 
2) în PI „a situl , bă . po ici 

EN. tot== VA TE? KAI e C.. e să. a... Lisi Er apar 

Dei xpist ua ini i Sar, Îi pati fo îi îi 

ÎI: cui i. tut ceri iii atit 
* „uddaogt gându-să îsi FT? a arcaluză FH (£ 16) ce dle 
mai Îndc, de. 60 sinul PI al arcului deferenţie [la] 60, 

să “află simtul K O ad arcubii, HE care, cu atâta, este mai 
Di 

mare decâi d 6 00, cu cât HP este mai i mic, adică KO= = F T--FI, 

  

00 ci 

“Arătare, pi ii, Gatit tt ate dot A 

ii RO! 'este'alcătuit din GO4il E sG,: însă Go: FT, Bântra 
ZG ad isi SNA i ta ti 

ci dial li, Pe ta miri 
PR „eX su 
aaa VI Po oprita 

De 

-. « .. .) - 

pictat) [ii Put  
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parălelismul ş[î] KG =: FI: den ărătare. ds/iiai dihainte; 'aşa 
dară ROz=FT 4 EI: cre. Bă:Băra, sing iz uz vor 
sli coliu în Iplinau fra uz si nt i]. stra sr oii dnau 

Ş 
So i i nobili viori 3, ST) solist bu slitlo 
Pa Aşă sinu[] 429 +-sin'18%2= sin 789; pentrucă 60 734218 
3|i] 00418278. Apbi iară sinul :53%sin' TO=tsin! 679 peiitrucă 
0092-58-71 p[i] 1604 722 6Dr& 4, Şi aşa iîntr acest chip 
să pot -află'ş[i] 'cealealalte» sinuri da da: 600 „până la 090%, 

Scoriirii Ol pana 73 Bgarbrza a a A) out fa 

î-nru Spresaceaste temelii: să (Gdilihes6: siăbleleţ, care.8ă nu: 
mesc:tablele sinurilor: ş|i].:ale atingătoarelor: Intraceasteă Să 
ia rază cercului;:cu care lucrează unghiul dat, dei 10000000000 1) 
de.:părţi;: ş|i].- după. aceasta cătăţimea;- să: caută)apoi &oardele 
ș[i] jumătăţile lor,isau: sinurile analoghiceişti; cară: “-aflându-le 
să, caută /apoi, mai, încolo sli] să; ;hotărăse cosinurile, | a atinș gătoarele cu cealealalțe linii, care mai sânt. Deci cei. ce au 

are componarisit tablele. aceastea; adecă:| Din: “Priv. MII, în câre să arată că fiind sinul 300. „întocmai razii jumătate,, sinul 30==5000000900; șli] fiind, „unghiul împlinirii = 60%, s AT] bd LR sibi ntonbl. face cosinul: unghiului, "390 totdeodati Ș[i]. „Sinul Sua 
a DĂ Ştii 

lg 

60% , câre să, poate află după, Privirea, V, scăzând pătratul 
9 LCR 2 e put * sinului. 300 „din. pătratul “e razii, stil den defereanță acoțindu:tă 

Mita Evruiviue tădăciha, card este== 8660254; să atiă Sinul” 600: 3660254. Având sinurile aceasțea mai încolo au purces. după Privirea-VIII, a află sinnl jumătate, șii],;sinul,. îndoit, ș[i] au aflat șli] sinul 15 0, 70, 30 & &.. Dentraceastea prin Privirea IX aflând sinul „difreanţie, au aflat ș[i] sinul 450, 150, 370, 30 & &, care iară. după Privirea VIII lesne se putură desface î în jumătăţi 220; 30';:180, 45' & &, care de iznoavă adunându-să iară, au dat suma ș[i] defereanţia adecă GT ;30, 56%1 15 82,30 & &. - o m em ) (lo'9], i 
1
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„Prin. sinul unghiului, zi, 30 să. află. sf] sinul jumătate, 
30 Air 10, 52,30%, 4 şli], aşa, jumătăţind : sinurile;. au ajuns; 
la. „sinull] prea :mie numai de,yr'o câteva; minute.ș(i] secunde, 
adecă 52”, 54, 3 33/,, care în are mai nu;;să.mai, sâmt, 
însă, „analoage,! de ;unde să: poate, face .analoghiia, . adecă; : pre- 

„cum careul facesta, să .. are, la, sinul: său, aşa să. are; „areul, „15 
„la, sinul său; deci având 1, să poate şti şi] îndoirea: 2 lui 
1X99/reste suma. 2-18 Site nur sunt! 

rii “ Tarăi, pentra | celelalte ; rămășițe .care nici. prin:.sume sau, 
diterenţie, nici, prin, îndoire sau jumătăţire, „dar, neci prin; cu=, 
vântul, (ratione) să; putea află, au alergat. la Privirea. stil, 
XI sil, toate sinurile, dela 30%, până, la, 609, ș[i];dela: 60% 
"până la 909, după regula, acolo.,preserisă,, le- a. aflat, sliluau. 

așăzat tabelele sinurilor, den..care atingătoarele șli)tăetoarele 
cuyiincioase,::numai. cu; ajutoriul, regulii, dei aor; se. pot -află., 
De. tăetoare. astăzi.: n'avem, trebuinţă, pentrucă toate ; provle=, 

. mitile: trigonometriceşti să pot desface, „fără de, .a, aveă trebu-, 

 Înţă de tăetoare. 
Ii 2 : . Eta 

“Seot a. te ti atac SAD rule statura atat) 
oz i pe tel 

- Insă având sinările aceasta,. “fiutrebaind la desfacerea;; 

triunghiurilor să să lucreze pren regula analoghiilor, unde 

“trebuese ceale doao dela mijloc să, să înmulțească, și] prin 

cea, dentâiu să :să înpărțească, care lucrare prea cu greutate 

vin; în lucrare, isânt[em) siliţi 8ă 'alergăm: la: logaritmi; cual: 
căror ajutoriu - înmulţirea :să' schimbă: în adunare, ș|i] înpăr- 

ţeala în scădere. Logaritmili] aceştea s'au componarisit, den, 

tabelele logaritmilor, după chipul arătat în Alghebra, cu 
-- mare, „osteneală.;, șlil, aşa, sau. să află „singuri, sau „sânt 'lipiţi 

atingătoarelor, [și], sinurilor în tabelele „acelea. Insă în .ce, 
chip [și] cum s'au făcut şi să fac logaritmii,. tot.:în-, 

tracest chip s'au arătat ş[i] în alghebra, precum sli] aici, - 

aderă, sinul, 300 care este=5 căriia, adăugând pnoa0, „nule 
PTT Ti „ia



| aa 

are: logaritmul!] 6989700, ăriia. puiniduisă! îniăinte:  caileris-: 
tica, 9, care se află în tabelele numerelor fireşti” a: iumăriilui d 
aia “Logaritmili] elorlalto”'s sinuri să: pot „apoi : află - prin” ret! 

cală analoghiilor, a ut ma Cote 
ii : Logaritmi[i] 'aceştia i-au! pus la: orânduială unul anumă: 
Slacvus, din care pricină să. şi numesc : aceste - table, -tablele: 
lui Slacvus.i 3 îi ct i tag ab crt Dati i 

După aceia unul Tardinerus la Londra în Engletera,: 
cu: mai: mare: acurates: le-au' tipăiit;! mai adăugând! ș[i] lo- 

| garitmili] secundelor'- “tutarora pe: 72. 'dei minute;'! care” apoi» 
a 'doo'-oară. s'au tiposit în “'cetatea, - “Avignon, 'adăugându-le-. 
încă logaritmi[i] tuturor: secundelor “până” “la all] patrulea: 
arad, 'care prea “mult: folosese: la socoteli “mai! mari: RD e 

“La: trebuinţa 'de' toate: zilele: spre înmăsurări “mai de:- 
rând, ajung :tăblile acelea: care' 'coprind 'logaritmi[i)- fieșcariia: a 
minut;:iar în cât: este pentru securide,: lezhe” să pot ala. 
prin regula: analoghiilor.: îi- în ni îi întind 

  

Secol. II. . ” Ş 41. 
ui 

Cum trebuie să lucrăm" cu logaritmi[i] s[i]: cum să-i; 
aflăm, cele de. „pre la: * mijloc, 'să, va arătă: mai jos; snt. i : „tii | tea [ae zi pa pet tt Sida pa eg [a     

! 

    

straie n pitt ii oprita luai sir a _ „CÂE. TE a : ! E Pa fa cats DRE 
Despre: temeiurile socoteli trigenomotricei În. „des: - i „ facerea triunghiurilor - DoNaT 0 aaa 

   . Te 
Săi iile: va fi între ceale doao! din irei datei " înipolivire,: adecă dându- -să o "lature! și vinghiaull]: den polrivă, tale: 

  

alalle: 'leznei isă: “află. uta pi ia 
Arătăre.i eat TR Mae pe iuti ia, ulita 

Intre Sinuiile” “anghiuilăe s[i] “între laturi este analoghie  
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(8120) pentrucă așa să are sinul. a. unuia, unghiu la; latureă, 
lui împotrivitoare, precum si are, sinul celuilalt la laturea 
lui împotrivitoare sau „aș să are laturea la .sinul unghiului 
ei împotrivitoriu, precum să “are. cealaltă lature la sinul un- 
ghiului aceştiia laturi împotrivitoriu; însă dându-să în ana- 
loghie trei încheeturi!.. a. patra. încheetără lezne să poate află 
(aritm. reg. de aor). A şadară urde să dă unghiul și] la- 
turea, Împotrivitoare,. atunei Si) unghiul, sau, laturea, „a, aL 
treilea împotrivitoare. lezne, să poate află; care lucrare pen- 
tru” triunghiul” întreg de doo'ori trebue să să facă, 7I-:i:: 

„Jar, în lucrarea, practicească, trebue 'să, luom seamu la, 
| cole: ce. sau Zis; în, gheometrie, „ despre facevea, „triunghiurilor; 
despra care” iar vom euvântă, mai jos. A ti 

Priv. II. - $ +13 
: or Ter it 

” Danduzsă doo la în trinngiiul drept, a af, a O E pi too Hi treilea. laturei 
z i t e Îse PR "|; LL a tate d ENI Pt i pi 13 oh 

a 

pi; . . - r i FE _ Net, E e tati : Arătare, : 

“Ta: trigoriul' "drept! pătratul: ipotenuzii: este' întocmai pa-! 
tratelor catetelor tot la un loc strânse, deci. “dându-să! den- 
ti”acest ; triunghiu ; 'doao': "laturi, ji să dă 3) pătrațel6'lor, a 
căror: sumă;/: sau ditereaţie. dă piitratul laturii a “treileaj: den, 
care ' pătrat: trăgând! rădăciia, răziâine cabaţiuieă laturii îns săș(i). 
O. e. să să a iii m 

7, 1.3 : f . af « [pe d . î. en Pa rea ces Dee pci cet i 

Prie II: the du Ş qi atei li taie 

  

În iuni drept așa să are sinul la cosin, precum, 
să are catelul la catet, | 

ÎI ERE ENI el Ta AN. în a Vespa bă A Mi , „a ; Di . 
PE) 

1. + a AI Tao tr Arătâre,!;: Mei ssay Wat; d Ara Vi LR , 

„Pentrucă în: triunghiul drept adc (£. 17) dc este sinul-. 
(i). ac cosinul .unghiului:.a,: sau: aceste :sinul ş(i) be cosinul 
unghiului. d..din, hotărîrea! II,.-$::6, «preeuni să î va::lua:
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cheantru(]) ;în :a. sau .: Așadară aşa să are sinul:: la cosin, 
pi pt eta ou: Sa] mul FI pp, pa Dio Ut ta i Îi ii i attbia să : 

      
  

NEI i r i pre îi ceai 4 Ai ata ial Pitt 1 

tei ie i etil rap titei iai ji 
ta isi ITI iti ori atata dala dat il i 

fat " în j 2 e ii i i n 

i ei aaa i e e Fig, Tibi a 0 et arta) 
Ţ : i ENI II II RR or ci i cps precum" să are un .catet la celalalt 'catet: Ce. să să a 
TATI o Ea ai SCRIA tocata) 

Priv. IV. SE III CRETEI sm Şi 45.ah a iii Îaceniria w 
r . jo. DIS ez at , m dn triunghiul drept! așa să'i are : rază la 2potenuză,. 

Precuin să: dre':sinul unui catei "la -cătehul împolrivitoriai: 
(fig. 17). tt ile uter at iso e tapet 
Arătare. 

Li - tre 
PI pintj 

„Pricina este, pentrucă scriindu-să den. unghiul. ascuţit 
a, are cu 'râză ab, să face atunci aturea ad și] ipotenuză: 
șli] și rază; iar laturea be din hotărâre este 4) sinul un. 
ghiului a şi] ş[i] catet ; aşadară, aşa să are raza la ipo-=: 
tenuză,, precum să, are. sinul Ja:cațetul împotrivitoriu pentrucă. 
ceale întocmai „ot, un „Cuvânt AU cai ut cir adota oegiei I  uAhttu, aşișderea chip urmează, dacă, să rage are şli],den: cheantrul!]. b „cu raza ab, să, face, latarea:'de „sinul -unghiu-; lui, 6, sli] sli] eatet,-iar do: ipotenuz li]: sli] srazăi, aşadară,. tot acea analoghie este. C. e. să să a. a e 

Deci dându- 
a SI LS 

OD 2 
să ipotenuza, în palme sau într'altă măsură,. + E a 3 . . . 4 ..v: e.r 

să poate afla, întrînsa catetul unghiului dat impotrivitoriu. 
day a: Vs i Priy VL E SG Mara Mi Anat ul 

  

In fi , , vino a in mo i n fieșcare truunghiu drept așa. să are raza la atin=- gătoare, precum să are un cate! la celălali calet (£..:18); A Si DE . Ca e. . a. RE, zi mi Ti ia id Îgidoantri nt bobina 
in ni: Pentrucă, Scriindu-să cu: catetu 

cd, atunci să face. den . făptură, 

N 

fa. pe fa (1) laetea'cu'::raza "arcul: 
az a Tune i laturea::de atingătoarei intii:  
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hiului” dy ști) seriirid Ga” raza” be “aci” ce, atunci “să face 
” : | . , 

  

  

i 
| = -_ | di - o : i | 

ți ” 2 | 
ţ A 4 mn i : 

i ul 
II „l 
ț / : A! .Y ie i por PL N ij 
e - - IL U 
i d i Ra: ue Z „| ” ct, e | 

pr | pp , N IN m 
! if / XI > uni Fig. 18; Lc, N A i 
i 
zi | 
pac atingiitoarea unghiului ?, agadară ac este și rază ş(î) rază 

(i). şi) Catet; așa, ș(i) lbe-ş(i);:'atingătoare ști): și) catet; 

vașadară | așa să are raza, la: atingăitoare;) precum“ să are, -cate- 

tul” E câte; “S(i) fiindcă! celălalticatet este coatigătoarei încât 

este pentru unghiul împlinirii, urmează iară că ști) R așa 

să are la; coatingătorre,) precum; să, /are'! 'catetuli la, . catet. C. 
cd | 

. 3, * « . e 7 - e: să/sălăl e mt ta Da Die | 
ţ OA | i «I 9 „05 a 2) /, a » i 0 | 

-Cor. . Ş 41 | | | 

pi Den” privirile acestea; lesne se, “ poate vedeă, că' fiind în 
rttiunghiul drept unghiu,:totdeauba: cunoscut, 'ş(î) de &i vor 
la cealealalte “doao, prin: mai sus arătatele analogii, triunghiul 
„drept prea că înlesnire să! poate) desface: ș(i) a î hotări: toate 

i părţile ; Ipontra mai bună înlesnire 'a putea nuinai ) de! cât 

fată, ş(i) a cunoaşte, ageaște anologhii ş au făcut sin ur- 

emitere; II <f Di m 
În coloana dentăiu 'stă numărul analoghiilor intra doba 

i coloană să îosămnează acealea, pare, afară de unghiul; drept 

i-să dau, sau “doao laturi, Sau uoghiuy şi. laturea ; :într'a.: triia 

„să coprind acealea, care să caută; iar într'a patra „coloană 
, 

isa află anologhia cara, trebue să, să facă pentru aflarea aceluia, 
i 

|ce. să! caută; lîntr'a cincea coloană să” însămnbză!! privirile 

ile unde” să să ia. regula analoghiilor; iar într'a șeasa să află 
cra 

| Buniirul figurii mai sus: în frunte: “soti, care, “alijeaște | la 

aceea: anologiie. 
- î pat ci



  

  

. 
tr

 
- 

  

  

  

—— TIT TDI Pi - „i > ș . a - a | 
G 4 . re 

£ o! Pi d DR 
“2 s ; i i | = e zi : i 
siziz: AC A Sa o | 

' 
  

  

  

BC!  BO=V(0A?4+- AB5 
BI AB: AC=R: Tang B | 

  
No. 3 

  

| 

| 
i 
i 
| 
| 

|   

C| AC: ABB: "Tang O [30 a| 
  
    

  

    
„. [i zi PRI Ia iati 

FIN „AG==V:BO—AB3). 
"BO: AB=R: cos: B. 

Qi Bo: AB = R: sin Ci i “i 
4 
toi ze 

| 
IS 

2. 
N! 

| 

e sf 

A. Noii1: i 

No. 4 
No.:d, 

    

AB. j AB /B0E— Ac ci e 
| 

i BC: AC=R: sin B 
| BC: AC= B cos C i 

ip. | No. d] 
No. 2 

No.:3 

  

AC:  R: Tang B=AB: ACI 
EQ. cos. B: R= AB: BO 
  ae 

AG: B: cot OAB: AG. 
BQ sin O: R=AB:,BC;,, HI 

Ho 
Za
 = LI No. 3] 

  
    

IAB! Rs co BAG AB 
BO „Bin ii a A 
  29

 
Hg

 

No. a] 

  

  
  

AB “Ri; tang C='"AC; AB 
BC..: cos: O R= AC: BC. 

le. 
No-4| 
No.:2 | 

        je 

  
  

  

  No. îl | 

              
  

    IE BR: sin 0—BG: AB,     AC “R: cos U=Bc: AC 

p-
=:
   a ; Ta 

E
T
     

  

 



ui AR iii NE Ş.,48.. i ta i pi 

"In'formula 4-a 'este! ip (BO? AR); însă st ştie din 
'alenăra că BC*— AR? să naşte înmulţind :pe BO + AB 

prin BC - AB. Deci puindu-să în locul::luii BOL AB loga: 

“ritmul dânsului, şi] în locul lui BO— AB aşişderea loga- 

ritmul dânsului, atunci să face suma logaritimilor acestora 

“întocmai faptului cătăţimilor însuş(i]; pentrucă prin logaritmi 
“să strămută înmulțirea în adunare. Deci împărțind suma 

aceasta prin 2. care împărţire să: face prin scoaterea rădă- 

“cinii, să află logaritma[l]). rădăcinii: întoemai laturi[i] AC. 
"Aşişderea trebue să se știe ș[i] de: formula a f-lea. 

Regula aceasta aşa să face: .._ î 

Jumătate suma logaritmilor sumii și] defereanţie din 

“ipotenuză  şii] dentrun catet mnăscută,_este: întocmai logari- 
“timului al catetului celuialalt. 

o. i e pepe ur . . Ne: 

Priv VĂ, DE Otel it, Se i git i 

pt 

  

a Dac er 

“Zaburi uoii a ri difercamţia: celora 40 LAB, pr cun 
tr - 

este atiigătoarea sunită Jumătate a aunghiairilor acelor laturi 
ZI 6 Pee 

mpoiriviloae 6 + c da, alingătoarea 'defereanţii, | jumătaie 
“munti SEDIUL DT a) E Dad DIS 

tot: acelor “unghia cp! 18). 
iii Piri PRI DE] i rii cijaeg Tin rasi itiruz 

Fei m citata Dia Di da 9 

Cu: latura cea mai mică să;se serie.cere ș[i]- AC să, să 

prelungească până la, perferie, să fuce atuncf DA == = AB== AB. 

Deci EC = AC AD! difereanţii; laturilor; să.;să: înpreune 

Be şli]. den. D. prin: Bi să.să tragă! nehotăritai: DBB;imai 

pre. urmă săi tragă den CEO: paralelă li BE. Acumb=ze 

shiuri, îotra an . .loe,. strânse, ca, inele, .ce sunt, unghiuri. den 

Tăuntru,: sunt,  dntoemai coli. din, afarăe, aşa, dară. stil 10 este
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este îndoit mai mare decât 'cel: dela periferie ș, aşa dară 

I 
30 = suma, „jumătatea upghiurilor, d+e, şli], den, „pricina 

17 

paralelelor, BE şi]; FC, este întocmai. lui:ie-ke, deci! şli];: 
ote=isumili] jumătate, ș pietate boul SPA DL ae 

iz intarita rii 

tii intii 

  

1 ninti) îpmaoiz 
so batai baut . | E 

rin z00P) 0 Da Seui; 

    

  

   

Pitaru i pa int saiitteizeol e Dre Atata 

a ft mit bet 

zii secta host 
zi : Nr IN SI RR ap um] Pi i inlk | 
ET te i Da a Ti tii IA al iti SOBE n 

tut funiei DR ini ui una it suni 

io»! | în înlueuiz i Fig» 18.2! i iuiuloiro în luate 

Insă să ştie den alghebra ;den doao cătăţimi, . închee= 
tura, cea mai „mare este întocmai . sumili], jumătate a închee-. 

IE SRI TEII 
turilor. mai "mult ditoreanția, jumătate, di ep ar, „închetura „Cea. 
mai mică este întocmai sumi[i] „iumătate mai „putin dife- 

Oa 

reanția „juzmătate; a încheeturilor,. deci fiind e unghiul. cel maj: 
nic “daţ laturii cei mai mie împotrivitoriu, este dară întoetoai. 
'sumii jumătate mai “puţin diferenţia” jumătate; “fasă unghiul 
c să află scoțând den suma jumătate ce pe unghiul '£,. 
aşadară” e trebue: să fie difereanţia jumătate, '6steldară c-re 
suma jumătate (şi 'e: 'difereanţia » "jumătate, Apoi ș să-veade'den. 
facere; :pentrucă fiind:DBE. în: cecul! “jumătate, * 10 )Bi ieste 
unghiu! drept: (gheom): După aceaia șii] în: F. aşişderea 'trebue 
să fie'drept den pricina; 'paralelelor, ăsadătă: 'DF, să ''poate 
avea în loc: dă: atingătoare! a: urigbiului Je:pe! ști] BE atin- 
gătoarea : defereânții jumătate a unghiurilor:" Acuină! întie:uin> 
ghiurile: DBE şi) DFC:den'!! 'pricina paralelelorBE- -Ş[i] FC 
este:DC: EC:-DE; BF, însă” DC este stima. tarilor; FC  
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difereanția :laturiloi,! DEF':atirigătoarea sumii : jumătate a: un-: 

ghiurilor, BE. atingătoarea : defereanţii jum ătate,i deci : aşausă, 

ăre: suma: laturilor,-la;:difereanţia:+ laturilor? precum! !sii. iarg 

atingătoarea, sumii jumătate «la!atingătoarea; difereanţii jum de 

tate! Cilie::- să! să ast pin DI binh pa O anl 

  

Y eee a aa . - ; _ - 

FD Bor? cotă cre Di Ira ANtOuns aia ha 

Cor. ; pese i 45:30. abat 
Or pe poti at So Eu tea d Bilet mGTIit F 

Deci vrând cineva să desfacă pe triunghiul teşit în 

care dândusă doao .laturi-cu unghiul dela mijloc, printra- 

ceasta şi suma celorlalte doao. unghiuri să poată şti, adică 

scăzând pe unghiul dat! din 1809, -rămâne suma celoralalte 

doao (gheom), căr6” înipărțită” prin” 2” dă suma jumătate, deci 

să i să caulte] aceștiia atingătoarea din tablele obicinvite, 

şi să să facă analoghia după privirea, de dinainte, adică: 

precum să,;are; suma, laturilor, date,...1a, „difereanția dinsălor, 

aşa, să are „atingitoarea sumii. jumătate ;a:) unghiurilor ;mai, 

înainte aflate ,,]a,,; atingătoarea;; defereanţii. jumătate, . care, 

difereanţie jumătate adăugată sumii jumătate;de, mai dinainte, 

dăr, unghiul laturii, cei, mai, mari, împotrivitorin, jar;scoţându:, 

dă anshiul, laturii, mai,mici împotrivitoriu, „deci „aflând, 

aceastea, să. poate _face,-analoghie, împotriyitoare „și „după, pri 

virea I $ 42,să;poate, afla-laturea, a treia-: il) nt mvliipint, îi 

Priv. VII. $.:51, ao 

n „„Blobozindurse, spre, laturea cea; mai, mare; dim unghiul 

împotriwitoriu perpendiculare, atunci iașa 13ă.a7e laturea; 

cea mai, mare. lasuma;celoralalte, „precumisă are, dies: 

reanţiaacelora, la. difereanţia,„bucăţilor,, care 5.84 lăsat. Pagoaiă 

prin. lăsata. perpendiculare.-(£. 119). a înob 0 oa îb 

iei tub san ptezorbe Deatiizrtat sp datei) safe iimtal osob 

ă ” * . ă . . E > + . 

i-ni 22 iute Ep a Fo POTZI 
Doar set ti) i 
"Mai întâi să facă cu laturea „cea mal, .mică AD, Cerc;. 

rit oii i UIBOANE PA EA POLITE LE ti a 

apoi să să prelungească BC până în G, atunci, GC „este. 

suma laturilor BC--AB şi CE, difereanţia laturilor BC-BA,
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pentrucă::BE=BA. și: iară. FC"; este: iditereanţia + ibucăţiloi- 
pentrucă . prin;:BD. să împărţeaşte .laturea;cAC! în AD gi: DC, 
însă AD=DF,, din pricina .i perpendicularei i ce este... lăsată 
din :châantru spre - coardă:!(gh6om)),: “Așă dară: DC—AD:= 
DC—DE=FO; așa dară FO este difereanţia. bucăţiloi, însă 
să știe din (gheom) că aşa să are tăetoarea întreagă CA 
la, partea ceiialaltă ce este “afară . de cere, precum să. ate 
ai dizor Îrinuat e ap Don ha preotii Detfera mo 
“inta solțiza sibi ntz a50b. iuni    

   

tz Fane DC 2 binar 

  

ia e în tie 4 i ni fi 
4 

1 4, [a m, E Pe S Aa 
ELTON) uz SI „d e îi Dă EU sŢ Daazoe 

pati Edi îti je Daia 7 e 

ieri 

i 

  mob pini cai n EI ii SUB G dual) oaab 
iboilo alla aiba Fig) 19 sila jotluro ga i fa    3 

tb siutanib” ob sii înnb sidsolean fos fa [: 
ceiialaltă tăetoare ! Întieagă CG:ola! părtea”:cei" 'dinâintâ': CF 
adică CA: CE=CQG: 'CF-:Insăi: CA: “este! “lătutea/'cea * mai | mare; CE: difereâația laturilor; : :CG-s suma:  aturelor, CF este difereănţia” bucăţilor; 'aşă ' dară aşa să': are. "latura d cea "măi mare” "ab difereanţiiai latiarelor,! precum ! să: ar6' suma! laturelok la difereanția «bieăţilor: “sau intoreând: așa'isă are!i lătârea cââl fii "miare: la um laturile, precum să are. „diferenţia laturilor, la difereanţia bucăţilor.: G: e.'să! să: at 2 d rit 

"597 Cor. 
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TI ie 
as Deci, dându-să : trei! laturi, ca să"să afl” iigniatiie, să să facă! analoghia imai 'sus' zisă ca să sa: afle FO aie F C scoţându:să din“ laturea eta mai! rare: "AC; răhân6 SAF-a căria) jumătate '6ste' AD, gi această j juinătate adăugată:lui :FO dă pe DC; deci în triunghiurile: drepte“ ADB: 'Ş:BDC, doao. laturi sânt cunoscute cu unghiul drept; aşa dară, prin privirea UV să „află „unghiurile A şi C, pe care cunoscându-i să "află: “gi 'al treileă” B. Ah Um săi iu he - tu d GT nr oi teze i = ces 

plările aceastea aie. a ba fa rog dala TOI! tut) 
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| ABIBC sinul Cc: "AB=sin A: Be. analoghie 

1 Csi sin C: BA=sin B: AC. împotri- iNo.1 
LA B cunoscând doao lesne să || vit(oare) /sau 2 

  
  

    
    

  

  

  

  

  

  

                          
  

cunoaşte. P.I. 

"BG: sin A A_AB. sin C „| ranalo- AB ia) îm- 
ol Be E sin A : BC=sin B: AC [roate N 1 
” cunoscându-să C și Â, să Potruvi- j0.- 

oi AC nr ştie” și Bi 23 jstore),, 2 
| , | PL. 

: IN tu E i | vi! r zi 
ae AB-- AO: : AB—Ac= Ra . 

alte orei e pentur ni ji tii th cate mt aur 
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pui: «Hal pâii „inte (0 a: (zp(6—B).. ui . . i 

ip AC! isi: pa iii Dir st + iii tre 

alAB!B asuma a rate ti PI INoi1 

ei i Aigi ji ii fe i pata! 9] 

stai bas sili Cl nt a „Ssumai— Aditer:-B ei aa ; 

ear ni având: ipe:C':şi'B să :face! ao i ii 
mi iai biți]  anal(oghiă)! împotrivitoare tate ja 

scie me tei ir licit ci 

ip | i AO: BO AB BO 45: i ei 

[iri AC LA „AC-x mal 

Bl Bz ADA AO. Ap] “POL, e. va e 
Li |. AB;  AD=BR: Cos A... pe lt Sia 

A. BG: Poi „eos; C,. aa Îi eta 

| pai sa Ş 53 îi j ie pa : 

taţii i” pi me iat due 

Spre temeiurile;. aceastea, care' toate întâmplările desfa- 

„cerii, “triunghiurilor” oprind i în sine, toată lucrarea practicească 

să „odihneașie, La „fiogeare. întâmplare” trebuie mai întâi cer- 
LIRE IDR iii pp tt
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; cetat,. la: care--analogie:-din- ceale mai -sus:zise;- să-euvine: ca 

prin. canoanele acolo arătate, necunoseutele să să poată află. 

iTasă.. spre săvârşirea, lucrării aceşteia, ne slujim. cu. tablele 
 logaritmilor, care se află înai în urmă aduogate. Logaritinii 

sili ş Şi ai i atingătoarelor să, află, î în i 1 tablele s sinurilor, ;. 
, 

  

. -: . - . . . po? fo 
ine. i ritautai Azi faci me a > «] 

  

„i , ada EI ” , j 

„a Pelieavisirea tablelor og avitmiloe i 
; lait îl, 

i, il Ss: Pi 

Baa ou Eco a i 
! Orâiiduiala tablelor acestora este;i icea următoare: 

Faţa ceadîntâi coprinde logaritmii numerelor fireşti dela 

Și până la 100 întracest „chip:. adică: numărul însuşi să 

icaută în coloana dintâiu, şi în coloana. cea numai decât al 
doilea; tot în dreptul! acăla, : să 'află "Nogăritmul ; “numărului 

"aceluia: întratria şi a cincea iar numărul ; iară, fntra ipatra 
și, întra “gasa; logaritmii răspunzători:!: PE ap ae 

Caracteris(ti)ea să zice la logaritmii numărul acela, care 
i să pune înaintea logaritmiului- fieşcăruia; în tablele aceastea 
“nu sau adăugat;, -pentrucă ; lesne să poate , şti şi pune; pentru 
i caracteristica aceasta, ete, numărul: ţitrelor:a numărului firese, 
:a căruia logaritmu vei să-l cauţi, cu o ţifră mai puţin, adică: 
de va, fi numărul fitesc-de 'doo' tre adică: 23, sau 12, sau 
53, &&, atunci „Caraoțeristica, este „1. Deva fi, tic țitre 
adică 324, Sau 121, sau 491 46, atunci: caralterisțica' este 
;2. Deva fi de patru ţifre, atunci! cătacteriaticai este 3, ad a. ds Adică 
“dela 1 până la 10, caracteristica înainte să pulieo; dela 10 până 
la 100, să pune 1, dela 100 până la 1000 să pune2: SE 
In faţa, a. dooa să încep ogatitmii dela, 100 şi urmează 

“pina. la 990''saii! 1000, care slujesc, Şi “pentru munietele, dela 
1000, până la 10000; "de va. fi mubiăiul dei trei. “țifre, atunci. 

ci bo si caută niimai “decât în bloana cca 'dentâi, în “fieșcare față 

 



  A 
F
T
 ă 

in
t:
 

Y 

  

A
:
 

N
E
 

  

  
Peg ca: Stara ai fst e 

dee da, sa,   

  

                                              
  

z cat
ia 

semi cr        



i 

Pe Sa a n an aan ea sa aaa 2 maeo a 

„mare vecin. Aceasta una mai tre 
„cum că de va fi în coloanele acea 

„cea, dintâi după punet în coloan 
mai înainte sau ceadintâi îuaint 

Patru 0123 cărora nu 27 din a 
să i se pue înainte: pentru 1909 să află cifrele 0806 cărora, - 

ă i-să pue înainte, Precum . - 
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şi numai decât întradoaoa coloană spre dreapta, să află și . 
logaritmul dânsului răspunzătoriu; cui să îi să pue apoi 
înainte caracteristica 2. Iar de va fi numărul de patru fifre 
“atunci ceale trei țifre dedinainte să să caute în coloana dintâi - 
despre stânga, apoi tot, în dreptul acela spre dreapta precum 
merge rândul atâta-să mergi înainte, până când vei ajunge 
la acea coloană, căruia, desupra în vârf îi va răspunde : cea, 
despre urmă ţifră a numărului dat, adică sau 0, sau 1, 
sau 2, 3, 4, 5, d &. Aceste patru sau trei țifre care să afli 
întraceastă coloană, să să pue lângă ceale doao său trei: țifre 
„din coloana a dooa, cărora desupra este o scrisă şi cu punct. 
să să despărțească de cătră cealealte patru şi aceste șase ţitre la un loc strânsă; face logaritmul numărului dat. 

Aşa pentru numărul 1915, să caută în coloana dintâi - 191, după aceia păşim înainte drept până la a şasa, coloană. spre dreapta, unde cetim deasupra 5, acolo să află 2169, cărora adăugând pe doo țifre -2S, care sânt, întradoaoa co- loană. înainte de punct, și dau 
cel căutat este 3, 28 2169, Așișderea pentru numărul 1965 să află supt numărul d, aceste 4 ţitre 3303 care lipindusă - i celor dintâi 29, dau logaritmul 3, 293 363, aşa şi de celealte.. În coloana cea mai depreurmă să însămnează deferean- 

„de -cătră logaritmul mai 
buie aici bine însămnat, 

țiele logaritmului celui mai mic, 

stea ţifra cea dentâiu din 
ce din patru: mai preurmă. 

a adooa, atunci ţifra cea, de 
e de punct să să mai în- mărescă cu o unime,. Așa pentru numărul 1906 să:atlă ţifre 

cele patru mai: mică de cât ceaea, 

așișderea nu 27 şi 28 trebuie ş 
va arăta în câteva tăblița următoare, 

Totem mem enma ccm ama mmm aaa coaie 

  
282169. logaritmul, aşa dară | 

dooa coloană ei 2$, trebue 

irina SN de ai mr ae a me a ee
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5ty-“lar deva fi: numărul: acela, “al :căriia logaritm . vei să-l 

ahii dei cinci! țifre;: atunci săi! câţi logarituiul:: prin! ianaloi 

hieji după 'Ganoânele, ce!să' prescrie în 'alghebra: zicând, „pre- 

Guin: isăiare 'difereanţia':tăbliceaseă al nurăerilor 10; gti *100, 

Sau 110004ilai difereanţia”: loşaritmelor;; cară“! să află! întie 

logăritinul! cal: niare! și: cel mai! Imic; aşa 'să are difereanţiă 

fritre! Duniătul îneu “şi: cel: mai aproape mai! mic, la, diferăanţia 

„Căte trebue să! să! 'adâoge: logăritmălui! mâirziiciişi” întwacest 

chip” “slujeşte 'țublăt'această: spre! aflarea logaritmilor: tăitiiror 

riuinerelor; san fa; “nuraerelor logaritrailor. "Aşa! Logaritmul inu- 

niăiralăi 29. este” în” faţă: dintâ îÎ74r462398;! al: numărului 

346=2, "530076 ;:ab numărului!-£ 3460“tot acela este, "numai 

puindu-i- -să înainte!'caracteristita:: 8; adică: '3; "589076 ;al 

numărălui ;3463 caută], i mergând ! “d6la”număril::346 tot: în 

dreptul acela spre dieapta până”! la a ipatra': "coloană east: 

pră: căriia” “vei află: 'seris/8 unde 3ă 'află::539459 căiia” săi 

să! "pue” “îndinte: “Gătaeteristica : 3 ;: 'logaritrul: mumiărului '5849
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  îl..vei află dacă vei păși dela numărul 584 spre dreapta tot 
în dreptul acela până la coloana cea de lângă cea mii de 
pre urmă, unde este deasupra scris. 9. Acolo. să află -numă= 
rul 082, căria să i să pue înainte 767 adică 767082 cu 
caracteristica 3; logaritmul numărului 78365. vei! află, „dacă. 
vei căută mai întâi pe numărul 7836 al . căriia logaritm 
este 894094, iar 'difereanţia între cel mai. aproape: mai mic 
este însămnată în coloana cea mai de preurmă 55. Deci să 
face analoghiia: aşa să are '10 :'55=5 : x=97 care adău- 
gaţi logaritmului aflat, dă pre cel adevărat: 4, 894121 & i 

- Tabelele sinurilor şi -ale 'atingătoarelor sânt: făcute 'în 
câtva mai pe scurt, pentru că pentru lucrările ceale mai de 

„obşte şi mai ordinarie gheometriceşti ajunge a avea unghiu- 
rile și a fiecare, minut, din pricină, pentru că, în Ergaliile 
gheometriceşti anevoe_să vor afla împirţiri mai. mici; apoi cei ce vor a să deprinde cu mai mare acurateă, în lucră= 
rile lor, aceia .ori că; au în mână: mai, mare canoane. despre 
logaritmi, sau; şi ;le. pot 'cumpăra. Iar tabelele. noastre, i înțr!- 

„acest chip: să alcătue[șt]e:. faţa, despre stânga. cea dintâi, co= prinde, logaritmii  sinurilor;. iar, cea; de-a, dreapta, a, dooa, are logaritmii atingătoarelor, începănd dela 1:;minut până. la „si- nul: întreg sau 90%, Ceale, dintâi 5. grade cu. minutele sale; să; coprind în foaia; dintâi, și, a :dooa ;, gradele sunt, din, sus "insemnate, iar., minutele;, în... coloana....cea;.. mai »- întâi 1. despre „ Stânga. Așa dar dacă pofteşti să ştii logaritzul „de 2 grade. 9;,44,.de; minute ; 44, minute. caută în. coloana... cea, dintâi, 
Apol: păşeaște, tot în:-dreptul :acela spre dreapta, tot în rân- dul. acela ;până .vei aj unge; coloana, deasu pra.:: căriia -;stă numărul: 2 -seris şi. vei afla pe -logaritmul scris $,..678405. Iar dela :gradul' al. şasălea (începând până .la sfârșit, gradele ŞI. minutele de; zeace.10, 20,30. +6 
cea dintâi despre: stânga şi logaritmii fieșcăria: numai decât 4 > ş i g Ă e a - - într'adooa,, coloană. :8pre, dreapta, unde, să, „Citeaște:deasupra o. 

  
20,.30, 40,;.50, stau „în, coloana.



149 

  

iai bă i peţia Î, ft pt ri cpr 
„ară aeealea edi câtre "să coprină între zeci, si Caută, “poa0 „unimi 

în fruntea teaţii, unde. sânt scrise fieşcare "coloană, cuviin- 
ciază | 

cioasă, 19 5 “3: 4 & & di 
Pra tie cât A) r i Așa "dară gradele şi 'zbacale” miăuțejor i caută în co- 

et? ete a ae 
Tolna € cea dintâi despre! stânga, după : aceia "atât „Să, păşeşti 
înainte spre dreapta . tot în dreptul acela,, “până când, vei 

ii lia: i oi 
atlă deâsuipră inimile zecilor, "Gradul al șasălea cu. minu- 

vii Ei Pati IBT EI 
tele "gale să: află i în tabla tirmnătoară: 
De bibe cette pata se pay 

    

petit 

  

pr 
A ied   

  

  

0) PAL 
G.M| O 
pp a      

  

io loisenil:oasol: scie)" 
ie sari Dot at af 

cina 7 Des e 
5. '75607]'' 874 big 

ierbii 
  

1110103089] 22561; 3421|''.1582]-! o7aa|': 6305|: '8043]!:9î97|'-03-2| (1485 
Pr et] cnc Pre te Verere i „d, i oarece Par, 
  

14:90 |042605||-3762['::4895|: 6026. “7154|:: s270|: '9400| -0519| i: 1635|':-2748 
) a Port, î. Top pn ut >: rr |- „? 
  

!=.30, [063859] : 49661: +:6071| [;'7172):» 8271]: 9367] ! 0460j 1551|::2639 14732 

  pa ZI PT e PI Tu za 

11,40, 1034806] :.5885| ..6962].,:8036/:. 9107]. 10276] ! 1242] 23051, 38661 14124 
  

tnt ji: 0 a a CTT ITI TITI SPEED 
075180 6533 „6533 8631 -9676|. 0719! 1759! -279] 3892 4864 50. 

il] i ptr Pr E, listei pi „i a At 

$ 

                          
RĂTI SD UI rtoTo 0 qi e E PD AȚI Dia STIE 

se fa îocule int Îiiloau jah ao fa ob aci bila mt Dai 
;»; Deci, (dacă, pofteşti ai, află; logaritmul: luir.09, 44% 'caută 

în, „coloana întâi pe.0%, 40, apoi: bragete. drept. :spre. dreapta 

cifre „9107 carelstu sejalătureaze. celor doao! ție dintai din 

"coloana a dooa 06 şi aşa să are logaritmul, sinului, 69.44'=— 

9, 069107. Insă bine luoaţi seama: De va fi în coloanele a- 

ceastea, din: patru ţifre «cea dintâi mai mică decât ceia ce 

din patru de preurmă cea dintâi din coloana a dooa, atunci
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“cea, dinainte, sau cea dintâi înainte de punct, cu 0 „unime 
să. înmăreşte, precum am zis mai sus, de logaritmii nuruere- 

lor. Aşa este în 60 45 mergănd "dela 40: până la coloana 
aceia. unde se. află 5. scris, să află. logaritmul . 0176 ! “căruia 

nu pe 06 dintra a dooa coloană, ci pe 07 trebuie stii adaugi 

„aşa şi de cealealte. i a , Di 
„Incât "este „pentru. secunde, șă ș se facă analoghia, precuin 

Sau zis mai sus; adecă, să să ia deferenţia logaritmilor, și și 

să să zică GO” dau această ditereanţie, dar secundele” ceale 

care ditereanţie vor da? Care adogându-s ă apoi logaritmu- 
lui mai mic, va da logaritmul cel adevărat. De cumva “În 

“lucrare | ar veni ca'să să scază caracteristica mai nare” din 

din cea mai mică, atunci să i să adauge cei mai mici, încă 

10 caracteristice, apoi să fie scăderea. De. cumvâ suma E: 

;doao earacteristice ar fi mai mare decât 10. atunci, deatâtea - 

:ori să să leapede 10' de câteori să poate, iară rămăşiţa. va 

“îi: caracteristica cea adevărată, Adecă când ar fi să să caute 

“logaritmul lui. 60, 45, 40; -fiind logaritmal lui 60, 45'=0, 
070176 şi 00 46 9071942, este .difereanţia, între: aceaste 
-doo logaritmi =—1066.-Aşa dară şi 60: 10606=—40: x x=177) 
:care adăugându-să : logaritmului ' celui mai: “mic, “[au]" dat 
Hogaritmul cel adevărat 9, 00353, aşa şi de cealealalte. 

i „Dăcă vrei să cauţi cosinul, atunci “câtă unghiul” 'înapli- 
irii scăzând 3 pe unghiul dat din 90%; apoi diferenţii” cautăi 
sinul în tablă, iar de să va [da] unghiul teşit, atunci să să 
gcază din 180%'şi! sinul: difereanţii este'sinul! unghiului teşit, 
ce :să' caută ; 'şi rcosinul:: “aceștii difereanţii: este şi cosinul 
unghiului: teșit: Aga. cosinul: unghiului '73%: este” sinul! un: 
ghiului' 17%: Sinul unghiului 11360 este::sinăl! ungliiului '440 
şi 'cosinul“ unghiului 156%sinului:: 'unghiului:'469,''câre este 
<osinul unghiului 440: Ir sf e 00 cooh un nolov * 

ta ae snepeza a înoul onid fan Si DON 

, 

copiata otet fura tai no ratij zttna ih ur baad 
îteța sa hp ee : pi - i . DODI m Dai nioo ih ttnib se Brit ob meg ab
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CAP CIV Ii 

per fetita Tutun 
Desfacerea; triunghiurilor. „Draeticească op 

fa Ac "er 
20 at ice fiti DU 2 

Prlolble[ma) I, ia Ş 55, 

Dândusă în triunghiul drept ABC la A, bazisul 
AB=3285 şi unghiul la basis. B=52%8, a află şi ipote- 
nuza BC și perpendicularea AC (£. 20). 

         

! e. 

1 

și 

IE oi i) oinhii : PE 

în da cai sir Site AȚ tool Sr flo in e 
„ PE O , . Fig, 20... , « . E Dig da A urţ De UT 9 fi iona, ia til 

Invăţatură. „ci iesiri Îngeri roi 

Să să scază unghiul J; din 900 sau din sgc Go” 
mâne-unghiul::Q==570191;şi 'să să. facă - ănaloghie - impotri- 
Piioarei adio: COE UAPR Ci 

„ut sin OC: AB=sin tot: ipotenuză, sau 

sin 0 AB= sin“ BAC. ! ireal 
to Pilda. ră (RE l; a aa ii tg ie 

  

- -D. Di pi me. - logar AB= 3916535, i 
tf caile iza toi 
să să adune 'Sinului” tot 10, 000050” 

STI OI Dir 50 

"18.516535 5 

scade sin C| 0094572 m), 

distra 9 iii e de dal »113991963'este ipote[niita]— 3908 
tie E DO DRE EDT 

vintul ph pe logâr Ap: 3.516535: vre mt da 

sin B=  9.733765 Sia 

| „13.250300 uri 

sidinoliar o scade;;sin..C=> . 9.924572; e i 

a 9.82 3735 este laturea AC=2147. 

  

i Up oo 

  

OO STI:i une Înot mi. i
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Probl. 1 S 36, 
Dânausă 4 în triunghiul: drept ABC catetu BA= 53 şi 

AC= 52/'a'“atiă” “ipotenuza, 'şi: 'otighiurile”: (fo) 

; 

   
Fig. 2, 

N 
Invăţătură. 

Să să înmulțească logaritmii ” la amândoao catetele prin 
2 ca să să poată avea logaritmul” Patratului; patratele să să 
adune și logaritmul sumii 'să' să împărţească prin 2. Așa să 
are logaritmul ipotenuzii. ie 

Pila. it ETER: pateu RI m ai ! 

19g 53= —1.518514x2 —3.037028 ăslpuis] + 1089. 
log 52=—1. .116003 5X2= =3.482006 = 2704 

„i toi tt UA) : 3793 93. 
log sumii 3793-— 3.5 78988: 21. 780491 

pa [Răi « 

Noe a 

răspunde supt peoeeleretioa] 3.61558, „Aşa, dară ipetenuza | 
=601.58 sau 616, a 

Deci având ipotehuza, „Să. i, poate face: “analoghie înpo- trivitoare, şi prin privirea - 1 să pot află, unghiurile. N 
Cor. 1. „5 5. 

1) [Ei tsi 
ue - Dacă să, dă ipotențza: și. un caiet să să i luereze ca mai înainte, numai cu acea osăbire, că în locul sumii patratelor, 
să să ia difereanţia acelora -și rădăcina, aceea va da laturea 
poftită. o re an 

Cor. II. te -g: 58, 

| Dacă vei numai “de cât-ă, află” unghiul: ia o analoghie din ceale iai :sus! arătate, adică 

na
 

a 
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“ Precum laturea AB A0- 1716003 - 

fr     îi la sin: tot raza. IQ zi iti 

! aşa it leit e 7 11716003 ni: 

laturea AG Ă AB 1.518514 

la atingă[toarea] B.. 10.191489—570.36” 

Prodi II. "859, | 

ă “ Dându-să în triunghiul piezeșat, unghiul B=829,20” 

| A=60%. 00' şi. laturea AC0=3658, a află cealealalte (f. 29). 

: DT AV 

    Invăţătură. ; 

| Din cunoscutele doao! 382020. și: 60%00' să: poate cu-- 

| noagte, şi al treilea, 37910;:. după aceaia să să tacă analo-- 

"ghie; împotrivitoare; a E botu Pt a pai 

CE: e 
cf zuza i ei 

| Pi ți a! ' E ze d 
Tit iza Bi "AGlisin « A: Ba şi” - 7 - 

a tb 
sin B: AC=sin C: AB 

să să scază sin B din AG,! i 

9 _- .. 

poz mp) lu at AC „3:003244 fa oa pi 

pooh roluri lu BF „.9.996100, | eng E re 

cent za utooii o N ATrNNNI snur i iat 0 

să rhaşte: difereanţia i cea: de :Obgte: 3567144, 'căria adăugând: 

pe sin A: şi: Crsă: afțăi laturile! impotrivitoare BC "AB. 

8567di cuci A ti 3567144; pe 

vel 9. 93753L i îx cz sounal 29.781088; Da pd 

si 12 13.504075=+8195 îi 518.853232222955 m als
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Probl. IV, E Ş 00. «, Lun Lia iii)” 

Dându- să în a trianebial teşit AB= 4 320,; AC=6934 
unghiul C==29%58,:a află cealalalte (£. 23)....: 

“
n
 

—_
. 

i. Di îi , i ii tf Iuri 
- i Ă c y . pf Îi | pisoi burii sl 

a LI LL cita 
Î 

tar ră io anii ut Dacia Cd 
Pa trip a til 20 ODO A 

Invăţătură. 

  

Fiind analoghie- tinpatiivitoaje, este AB: sin C=AC: 
sin B. Să i se adune apoi AC şi sin. C; 

AC= 3.794766 * 

C= 9998532 | Sa 
13.493299 ini 

Să.Bă scază . ; "AB= 118.0360875 stii zar citi 
e e m 9S5TAL2i ti ut, stai 

acestui logaritm răspunde 10.2; așa dară:!'B : sau-iatiat: 
46%2' aşa dară să, află „al treilea, „A „împlinirea la 180 Es adică A=10400. | - pa - . Duta, 

Scol. | Ş BLA cuib E pt ne a tu 

" Aici trebue să ne aducem! “aminte; 'de ceale ce am vor: 
bit în gheometrie despre! facerea triunghiurilor, dându-s e 
doao laturi şi cu unghiul: unei: dintre aceste lature, împo- trivitoriu - cumcă. cealalalt; unghiu :ceilălalte :laturi: i împotrivi=: 
totii, : poate fi: sau; teşit: sau. 'ascuţit:precum. este în f(ig.]: 23: Să să dea laturea IAC=: ==6294, AB=4396, unghiu i C=—990,: 38”; atunci - nemişcându-să laturea AB şi ughiul:'C. Jaturea, AB sau în-B sau! nici cade; şi unghiul Bisauiva! fi as- 

.  
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cuţit ca B sau toșit ca ji la care întâmplare. + nu ubghiub 
" aflat. 46%, 2 2, ei. îrăplinirea. dânsului,. 1830-58: trebue. să ia. - 

la socoteală Şi al treilea, A va fi=160, 4 căruia Jaturea 
| împotrivitoare Cb va răspunde 2396 stânjeni; deci ca să să. 
poată 'bine desface 'acest fealu de probleniente, face trebuință. 
mai întâi ca să să dea măcar în câtva figura trionghiului. 
ca șă să, poată vedea „de este unghiul ce. să caută. teşit sau: 
ascuţit: și apoi de care face irebuința? _ Bă 

iai bo 

Prol. V. 2 $ 62 

Dându-să în triunghiul ABC (£. 99) laturea BA=—3188: 
şi BC=2941 cu unghiul la: mijloc P=820. 30, a afla un-- 
ghiurile A şi C şi latura a treia AC. 

îi Irvăţătură. | 

Suma laturelor date=—5429, difereanția acelora=947.. 

Suma unghiurilor celor necunoscute==970, 30” adică scăzând. 
pe 820. 30” din 1809, așa dară suma, jumitate=— 18045, a- 
cum să să facă 'analoghia întâmplării a treilea. Suma. latu=- 

rilor AB + BC ==. 5429 = 3734720 a diferenţia laturilor 

AB — BC= 947 = = 29763.19 așa. .să are, atingăt[oarea] 
stiinii: 4804510. 057012 DP e 

13.033316 
3,735720 

la atingătloarea]. 'difer[eanţii] 

“+ “jumțătate] 11915'—9.298641 
la:suma; jumătate: adăugată difereanţia. jumătate: dă : unghiul 

cel: niai: mare. 0=60,:iar dela suma. jumătate: scoasă: dife=: 
reanţia : jumătate dă unghiului: mai' :micA=—372. 30 ; 'acum; 

fiind analoghie împotrivitoare: este: A: BC=B.: “AC:san. 

C: AB=B : AC. petit 
3 TE IE ai î it ; ii



156. 

  

BOB AB'= = 3.503518,, 

   

  

“ună ui ru) Fat 89 Sițuo 

„A: 9784447” Ma 0 = 9.937.535, a al 
si) î si ia IL e tit, Pip 

  

-3.505995 Die n idol 
-9.996268. Ș ui ani 

-—3.502263=— 3049 - lu 
Saal 

      

ctrinoarari 

1 18.802285: 78619, 
al 

  

Eroul ini sin cit iti și 63" Dr i îi inta 
ea il ap ti 

“ Dandusă”i trei” latuii "A G-3650; “pe 388 “Apa 3540 
stiut) stă iii) ate Ați, iz IDD 

a află, (unghiurile (£. 24). 

int ni. Fa-utnstl 
. p Cole pACŢ ÎN i eo 

MRI 
2 olita 

tal 

  

ziar i colorit scară 
e n-8 CA Îi SI 
DO e te cuiort CL0Îa GÂT UOELEI cra 

„Fie 24 a pa | 
i i ti eri ai Du iz oa 

    

Invățăitură:! i ti i; tar ini -pllnole ie i n Da Ta tu) 
“olt il n, ae Nat 7 Do Cp -. . 

i ist AC; atutea': mai mare. — 856aog3)il 3 îl coli 
me pe e i Tina ui Nr cţ 

pt AB R0=5429" zi că că mâne 
ve i mA ca să S 

BOC—AB= 947 = 2.976349 for îi aia? 

10.71:1068 
ce-o poe 

[îîşu8.562293 „rusa hartie si 

brici Cit Îi 8I48TŢ5=1408=ă 
tit: Aşa : dară: A0—x=3650-—1408==2249,:care: împărţin=l 

dusă prin:2. dă:.1121:; basisul triunghiului! dintâi: celui drept, 
ȘI: 3650—112 1:=9529,:dă''basisul ila»:al 'doilea,::derundejur-; 

mează: doao' 'analoghii' următoare: ri iitoqui viril sau * bati 

AB : 119i—sin tot: cos At fil: 
şi BO : 2529=—sin tot : cos O. |  
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inside 90496065 site pi 3 8402949 initiat 

10 10 icre A RI De 

13.049606 ci 13.402948 E 

bi i 8.330442 | 3.5035181 alee în 

Se Oli: 9.699164scos! 59:00 8.89948 pri: cos 370 31 
isi 

şi: “ind dară A=—5909 02370 131 este şi B=—S3, 29. 
mi tre Oliirleafiut crabi Dat aittnnot luu, mut 

„Scolei:sini ta Hui adu otoor S G4s, ui iati atituut inut tul ii inta 

se Ei cr sl înat Aa za sit uuib [+ fi 2 

e ARĂ întrebuințează. la, lucrările aceastea cu jogaritenii în 

locul 1ogaritmalui « ordinariu împlinirea “aritimeticească ) prin care 

scădearea logaritinului să schimbă în strângere; împlinirea, arii 

meticească nu este alta, decât difereanţia logaritimului dela loga- 

ritmul unimii, sau a razii adică 10. 000000. Şi aceasta să 

află când toate noao ţifrele a a  logaritmului dat, afară de cea 

dintâi spre dreapta care din 10 trebue să să scază, să vor 

scădea din 9. Aşa împlinirea aritmeticească a logaritmului 

3.250442 este 6.649558. Acum fiind tot atât sau - cătăţimea 

adică 3 prin 2 să se împărţească. sau 3 prin 1/. să să în- 

mulţească, „precum ;să . ştie .din. aritmetică,  (pentrucă, faptul 

acesta. */si 'este: întoemai: 'arătătorului.. de mai. înainte: ?/) 

Deci, la. întâriplare, ca, aceasța, mnultipicaţiia,, au, „înmulţirea 

să! pune: “în: locul. împărţirii, des. va. face: împărțitorul numi- 

toriul frângării,. al căruia, numărător, este“ 1,. însă” acest 'feliu 

de. jogaritmu al frângerii,. este împlinire. aritmeticească: loga- 

ritmul: aceștii” frângeri 'să. află, dacă: să va scădea logaritmul 

nuwitoriului. dela, Jogaritmnul, numărătoriului i. Aşa, “dară, la 

numere întregi în locul împărțirii să pune Somulțirea, iar. în 

logaritmi: în „locul scădirii să. "pine strângerea." “Deci. ide vine 

logaritmul. să, “scădea, ; precum, totdeauna este în “analoghie 

la: încheetura dintâi, a afla a patra încheetură, atunci să ia 

acelui logariim, “împlinirea, ceai.  aritmeticească, şi: să ' adună 

sumii, încheeturilor dela. mijloc, suma... întreagă. este. a „pătra 
4 : ae te ti pai
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încheetură, precum - să-'vede în pilda mai josi-:a problemii 
cei mai din urmă: i | „i ia 18049606 7 ii 
să să adune împllinirea] “'sau'la:13.409949- 
iii „îi: „aritlmeticească]  .6.6-19558 împi, areî.; 6.496402: 
i TE iz pi 39.699164 ca î.19.899431. 
Tot acel logaritm întramândoao întâmplările, cari au. 

fost mai înainte. Deci lucrarea se poate face sau cu metodub 
acesta sau cu cel dinainte. Insă tot. mai bine este cu me- 
todul cel -obicinbit, pentr “că cu: împlinirea” 'aritm6ticească. 
prea lesne, să poată face greşeală “şi” mare, îngălmăcindusă, 

TOTO DIE Tacit 

    
EI Îi ii 

:* Trigonometria lui G. Lazăr a fost transcrisă şi publicată de'd.. Traiân. Lalescu:cu ocaziunea centenarului sosirii: în. țară. a marelui dascăl şi. a- fost însoţită de o notă biografică şi de note explicative. Iată aprecierile: d-lui Tr. Lalescu: Gheorghe Lazăr ai fost un învăţat în adevăratul înţeles. al-cuvântului; un: ştiutor nu:num 
;sa, ;€i în ramurile „cele. mai variat 

ai în ale teologiei, care era profesiunea. 
<,ale ştiinţei de pe atunci... 1; ; 7 Trigonometria prezintă un interes ştienţific intrinsec. Este o lucrare: “bună, după care'poa T azi , te învăţa chiar azi cineva atâta trigononetrie' cât îi trebue când vrea::să facă ridicări de plannri. In săraca rioastră literatură... ştienţifică ea „poate deci; lua locul istoric de cinste care i se cuvine. Din purictiil de vedere ai terniinologiei matematice cartezi iezi Ie aa Dong îti artea prezintă un interes. deosebit, .-i.j ii:ii; e aie Pet cret pucii pori sula «Din analiza, manuscriselor .reiese limpede că „Gheorghe; , Lazăr, îşi 

pa ri ora To .- a Pe „luase sarcina sa, de profesor cu toată seriozitatea şi că își propusese să.: „dea un învăţământ scicuţitic în! adevăratul înţeles al 'cuvântătui  1t:n! ii îi Intregul text al; trigonomeriei sale; și mai / ales”, adaptarea „inteli-— „gentă a terminologiei ştienţifice în limba românească ne. arată cât de- înaltă 'eră cultura” acestui nenorocit apostol şi ce departe de adevăr au fost aceia 'cari vedeau: într'ânsul un' simplu: simbol: naţional;: creiat:;de- împrejurări şi de hazard. 
„  



 Hotărniciile păstrate dela Gheorghe Lazăr!) 

D Planul Obislavului ridicat prin G. Lazăr 1818 

2) Planul Fântânelelor ridicat și lucrat prin 

| Școala din Sf. Sava 1820, 

    

') Vezi Partea III, Inceputurile ingineriei in Principatele române şi 

„* G. Lazăr ca inginer.
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PR dat i ui MIL IRI IN a AR 

pt, în + PARTEA Ta tau Data te 

mara Pt a căzu ep otita iti 

aie Pat ie tata 

tare d „DOCUMENTE. a Su 

pt mei pe “pei o. sa: ai . 
i, : . . — 1. , FIE 

ci ) ! pi pt ni 

[.: “Doetimehte puiet de Avram Sădeanu privitoare 

“la vieaţa şi opera lui Gheorghe Lazăr. 

i 
[:: 

Cu 1709. 
Raportul cancelariei aulice transilvane” No.' 1753 1806 :.:.'.":: 

ui „ «Fiindcă studentul în drepturi (studiosus, iuris), care petiţio- 

nasc, este, conform atestatelor, alăturate și descrierii: sale. din „partea. 

vicariului şi președintelui ; consistorial, de, „cel: mai. bun talent și mo- 

ralitate şi în .studii obţinând. clasa. primă. . cu, distincţie, și fiindcă 

la puţine persoane, de. ritul; acesta ,se, , găsesc, calităţi | așă alese, în, 

sfârșit, fiindcă; se, deobligă,. a instrui, după absolvirea, studiilor sale 

teologice, candidaţii la preoţie în ştiinţele de lipsă pentru păstorire 

și ocuparea. oficiului, „preoţesc şi a prestă: și. alte servicii, la „consis- 

torul de ritul neunit, merită, această „personnă să fie . neapărat aju- 

torată în. intenţia şi râvna sa mare. | : e pete 

„Şi deoarece, şi. starea. activii a. fonizului. sidoxial, conform jur= 

natalui înaintat, a, crescut, până Ja. o. sumă „de. 19. 672. fl 54 2 er. și 

deoarece stă în consonanţă cu, menirea; lui,. destinată, de episcopii 

Nicbitiei şi. Adamovici,, de a ajutoră. clerul neunit,; și: capitalul. a- 

fiător, in fondul sidoxial. „suportă aceasta, cancelaria e de „părerea, 

ca, conform propunerii vernaului, Majestatea Sa să binevoească a 

încuviință studentului Gheorghe Lazăr, un 'stipendiu anual de 200 

fl. din fondul sidoxial pentru învățarea - studiilor teologice, £ pe. lingă 

îndatorirea: propusă. îi i 

i, :':Pe acest' raport împărătul Francisc pune - rezoluţia: Propa- 

ncrea cancelariei obţine încuviințarea mea>. pi:
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II | 

Hotărîrea împăratului de a cere raport special dela cancelaria 

ică No, 229 — 1810 aulică No. 1043 — 

«Despre arătarea din filele protocolare ale consilierului aalic 

-arof Eszterhizi, desubt Nr. 631, conform căreia mitropolitul gr. 

meunit din Carloveţ refuză studentului în.teologie, Gheorghe Lazăr, 

'hirotonirea pe motivul, că acela a ascultat teologia la universitatea 

„din Viena, cancelaria are să-mi facă un raport special, îndatăce va 

“fi primit replica cancelariei hingureşti, alătutând la acea scrisoarea 

mitropolitului și arătând și accea “ce, sa făcut în privința asta. 

“Celelalte obseryări. „din aceste. file, protoeglare, le. iau, la, cunoștință, 
; «Francisco n 

PS i pd 

III 
ae , , 1208 

Raportul cancelariei aulice. transilvane No. 3a2s 1810, 

i i“ <Dupiice! “mitropolitul: din: "Carloveţ” nu'ivoi “să primească po 
studentul în teologie”! ar. neunit, Lazăr, care sosi colo” în! decem= 

-vrie 'anul trecut, nici! la! tontinvarea | studiilor” teologicei în semiriarul 

din loc, i nici'la hirotonire, fiindcă Lazăr: a ascultat” teologia li'uni” 

versitătea! "din Viena; fu constrâns: a's6 întoirce, fără nicio ispravă, 

iărăş ia''Ardeal ;: apoi 'deadolo'! â "Călători: îndată la“ Viena,' cheltuind 

astfel stipendiul depe un an' tătregi precumi şi: 100 îl. pe “cari i-a 

primit'ea' bani de drum; iar acum cere ua “ajutor, ipâniice va' urmă 

hotărirea asupra! purtării: iitropolitului: din- Carloveţ. ia 20 ui 
Cancelaria aulică a aflat “neapărat! “de” lipsă, ia: “intârogă: în 

Ghestia: astă”! pe! “maitropolităl” din: Carloveţ prin: canâelăria”! ungară şi 

îndată. ce vai urmă! replica” 'Gancelariei “ungurești, va! "face! dospră 
aocistai un 'vaport; amănunţit, confârnă” hotăririi: din 13 aprilie tă. c: 

(Nr: 940); Şi fiindeti “i e ds: râcuiioscut, 'că GHesigle: Lanzite au: poate 
există aici: "până la: “dceiziunea acestei chestii, Ari 
Arăsnoşte ! a 'Tugă pe Majestatea Voasteă: pent fiivoirea a răătnăltt: 
de: a da lui: Gheorge! Lazăr, amăsurat stipendiuili! anual! d&” 300 
A incuviințat” mai inainte! de: Majestatea ' Voastră, "in îjutor lunar 
de 25 fl. din 1 aprilie: începând, pe timpul cât vă fi silit 'isă!-pe- 
treacă! :aici,! pe > socoteala fondului 'sidoxial,. din;care a primit și 

LI 
stipendiul Szoil ivtjttenoui vuiido Dotanlooaana oi
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i „Pe acest raport, împăratul pune; rezoluţia : , i. 

„ Ticuriinţez lui Lâză? cei. 300 a. chtaraţi cu” „căpăiţia;” ca el 

    

(ED IEI ec 

A teza ia il pi Pora TĂ 

   POD Ta 
305 a 

ot Raportul cancelariei aulice transilvane NO 7373 5217 — 1810:: 2 

Caii e tii pi ai pe DE pitt 

25 „< Asupra protocolului: cancelariei aulice transilvane, din. 23 

martie, a;.0, „Majestatea, Voastră ai. binevoit a hotări,. ca, a eaneelaria 

    

din Cazloveţ, îndată e ce primeşte, Acolaraţia, cerută; dela. cancelaria. 

“ungară, un raport. special și. să; alăture “la: acela :scrișoarea mitropo- 

litului; și ;să, arate, tot. ceeace s'a.făcut și în cazul, dacă nu: i Sar, 

rfi demandat. . ati a te at lia ete e cl 

iz La, recomandaţia, “icariului şi. preşedintelui, consistorului neunit 

din. Ardeal, Sa fncuviințat, în. 1806,.(actul Nr, 1704/803) pentru. ta- 

-lentui și, moralitatea: sa, mult lăudatului - ascultător. în. drepturi ; la 

liceul. din, Cluj; Gheorghe: Lazăr, un. stipendiu pentru, învăţarea, stu-, 

-diilor „teologice la universitatea din; “Viena” din fondul sidoxial, din 

„partea. Majestății Voastre. cu; “angajamentul, ca Lazăr, conform indato- 

luate, asupra sa, : sii instrueze,; după .absolvirea studiilor teologice, 

- candidaţii; meuniţi ai,ștatului.preoţese.; ştiinţele de, lipsă: la. „păstorire., 

“In noemvrie anul trecut, veni: Lazăr dela; „universitatea . din, 

"Viena îndărăpt „şi fu trimis de guvernul. din; Transilvania, la; Carlo- 

-veţ, cu o scrisoare de recomandaţie : a consistorului gr. 0r.;. român 

-din, Sibiiu, ca, acolo să; înveţe; și! studiile: teologice ale ritului său,. 

ii astfel, să..poată primi hirotonirea..;;;:i pup cl nai tur 

„ÎN: Garloveţ insă, 1 nu, numai că nu; fu. admisi; Lazăr la studii 

si  Birotonire; ci. fu; ; privit asemenea, pui: eretic: “şi, declarat: „pentru 

"totdeauna de incapabil, dea. primi, hirotonirea, dându-i-se, şi, O; scri- 

soare adresată consistoului neunit din Ardeal, 

. Lazăr, raportează toate, acestea guvernului din “Ardeal, «care-i 

ăi scrisoarea, şi. pe care. 0, trimise; medeşchisă .eancelariei,; pănuind 

“în aceasta. principii rătăcite ; şi așă, cu atât mai; puţin oreză |, de 

„oportun, a lăsă, să ajungă această scrisoare, la. consistor, când: mitro- 

ipolitul, nici. nuci „îngreptătit,, să corespondeze, direct .cu , consistorul, 

  

   

fai at taoi -   
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In această scrisoare (alăturată la: acte' sub Nr: 622) și desfă-- 

cută „de. cancelarie, mitropolitul aduce, referitor, la... refuzare + urmă-- 

toarele motive: Lazăr aspiră la o, demnitate „mai înaltă preoțească, | 

deci ar trebui să fie instruit cu cea „mai mare. îngrijire în dogmele 
religiei sale. Primi însă o educaţie cu totul întoarsă. Adecă; ; învăţăs 

studiile teologice la o universitate catolică și ar vrea acum, ca și în 

treacăt să-și însușească dogmatica și liturgica neuniţilor. Cum și-ar 
trimite catolicii studenţii lor în institute protestante pentru educaţie?” 

Contra lui Lazăr se iveşte o bănueală îndoită: odată:se nu-- 

meşte el în cartea de botez Eustratius, în atestatele şeolastice.. și 

de consistor Gheorghe; apoi în! atestatele : școlastică figurează ca 
gr. cat. La aceasta 'se adaupă și aceea, că'Lazăr în: convorbirea! sa. 
avută cu el asupra religiunii,' ar fi: tradat! “un: inditerehtism + şii 0: 
riiceală cătră religiunea -pr. neunită.-; iii oo ari i rutina 

i “In sfârşit,: mitropolitul admoninză! în!:serisoare eonsistorul, ca! 
lie primirea persoanelor în statul: preoţesc" să -fie cu toată- atenţiiirieiii 

Afară de aceste motive, Lazăr adaugă încă următoarele: în & 
petiție înaintată guvernului, în Carei povesteşte! în "detail tortă pri— 
mirea lui la mitropolit; și pentruce i se refuzase primirea la! studii 
și hirotonire: că studiază -pe spese publice și tocimăi. pentru acecă 
e bănuitor, mai ales. fiindcă. din partea. consistorului: ar-fii fost tri=- 
mis: numai la studii la Carloveţ,- de :puvern însă se. recomaridă iși 
In hirotonire; că 'unui neunit nu i-ar fi: peraiis nici măcar - să cu=— 
ndască dogmele şi principiile- catolicilor; că e învăţat și: necăsătorit; 
deci aspiră la trepte mai înalte; că! nu: cunoaște limba: slavonă, “în 
care se propun studiile în Carloveţ, 2"? bi: iri ci 

„Atât guvernul din Ardeal, “cât - şi cancelaria 'aulică 'află - teate- 
aceste motive de inadmisibile, căci; ti i a oz a n je 

1.-Fiecă e obiceiul : între Vlahii»: idin Ardeal să-și ia! alte- 
nume, decât cele primite la botez; Lazăr din: greşeală “ 6 indus'în: 
atestatele şcolastice, ca unit, și se desiminteşte îndeajuns: priii! aceea 
că consistorul neunit. și preşedintele” acestuia, vicariul 'gensral: “Hu 
ţovici. a recomandat. „pe acest tânăr pentru primirea” unui stipendiu 
din fondul sidoxial, : a ii ia at a aaa 

9, Atat î în Sibiiu, cât-şi în: Claj, inde “Lazăr ''studiă “10 şcoli: 
| cătoiee precum şi în Viena: există. „biserici neunite,: pe cari “acesta. lera putut cerceta. ' ii E IC DURI pd 

:-8.:Nu se poate crede despre. jrofesori 'din Carloreţ că afară. 
de limba slavonă nu vorbesc Ş i limba 'latină,: germană: ori: franceză,
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Ei ar fi „putut -deci împărtăși lui Lazăr instrueţia în. vreuna „din 
aceste limbi... N | 

„4. Prin “i miprojurares, că Lazăr a ascultat filozofia în Cluj, 

via teologia în Viena, încă n'a încetat să fie greco-neunit, „căci dacă 

-cineva Sa făcut cunoscut cu principiile unei alte religii numai de 

| - dragul ştiinţei, nicidecum. nu poate îi urmarea, că ar. trebui să le 

si recunoască, părăsindu-şi religia sa. 
, în 5. E “foarte bătător la ochi, e că mitropolitul nu voi să „pri 

„nedscă pe “Lazăr toemai pentru cultura sa prea, înaltă, pe cecace 

"la primire, ar “trebui să se pună, temeiu. a 
6. In sfârşit, chiar” așa de, „puţin. se poate. înţelege, pentrnce. unui 

greco-neunit, nuri iertat. nici să cunoască dogmele. religiei catolice, 

“poate pentru aceea, ca să ţină neuniţii, și pe mai, departe în peşti 

inţă adi âncă. N pie 
dada 

Şi fiindcă, Lazăr fa trimis anume | la indemnul public! la uni- 

Sesitatea 'din Viena, ca. prin “el să. se “poată influinţă asupra "edu- 

cației boporului <valah> și a preoţimei sale în Ardeal; şi “deoarece 
“conform: hotăririi preaînalte din, 1807 .ar trebui să se trimită 
vîncă, câţiva tineri talentaţi, cari se dedică statului. preoţesc, pentru 

-o "educaţie mai aleasă, la universitatea din Viena, dobândind „asttel 

| profesori. mai: "destoinici. pentru. noul seminar neunit, „ce. are “să se 
“ridice în “Ardeal, şi : a se prevedei spre acest “scop cu „câte un sti- 

"pendiu “din. “fondul sidoxial;, dar, fiindcă, raitropolitul, din. Carloveţ, 
“în urna principiilor, sale “mânifestate, ar pune piedici executării 

“intenţiilor preaînalte, guveraul a făcut piopunerea, ca, ăfacerea asta 

-să se rezolve așă, Ca. Lazăr. pentru studii şi. hirotonire să fie avi- 
ii 

:zat la: episcopul. neunit, din Bucovina. NE preoti 

  

“litul din Cariovet la Majestatea Voasteă, fără al, “asealtă, i-a dat 

-a înţelege prin, cancelaria „ungară, că principiile lui. sus, arătate 

vtradează, numai ură. religionară si nicidecum. n'ar îi admisibile și că 

  

“tăţii "Voastre spre, emediere, ti udă mitropolitalini aparţine iuisdie- 
+ Lai 11) 

“iunea. în Ardeal, numai în afaceri dogmatice” și spirituale, nu și! în 

„chestii disciplinare, precum. este aceea a lui Lazăr; şi, fiindcă, i 
ii 

dearte, intenţia mitropolitului n numai „acolo poate int, de a pone- 

în înstitute "catolica, de profesori pentru noul. seminar, e ce se va „ridică 

sin “Ardeal, ; şi a- „pădărnii astfel intenţiile binefiicătoare,. ale, Majes- 
i ua
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tăţii Voastre pentru Dojioril valah»; “Gancelăria, admoniă toidăată 
pe, mitropolit, să admită pe Lazăr la studii și hirotonire, inta aceda: 
însă să 'se' abțină dela | „corespondenţa . directă 'cu 'consistoruli din» 
Ardeal şi “dacă ar avea ceva de comunicat astora în afaceri 
disciplinare, ! 'să se adreseze” guvernului. Pi i 

In declaraţia transmisă 'de cancelaria aalică ungară, “iiropo- 
litul mai adaugă următoarele: că el ma avut absolut nici, 0 _cunoș-- 
tință despre. intenţiile preainalte: “ale 1 Mpjestăţii Voastre, referitor 
la ridicarea” unui'seminar în' Ardeal şi despre dispozi iile, ce privese. | 
această „chestie, căci “el ar fi făcut o! contrapropănere, referitoi la. 
trimiterea persoanelor în institute teologice” catolice,” cu. Fugareă, ca. 
ridicarea £ so amâne până. la. reocup: area episcopatului în Ardeal,. 
pentrucă poporul '<valah> îşi | pune încredera în episcop, că-l va. 
țineă Ja legea sa; îar prin astfel de dispoziţii. în, timpul ac 
Sar deşteptă nu ai “temerea ' poporului, că ar vrea “sl aducă la: unire, EL ar îi rugat de: ' repețiteori pe, “Majestatea Voastră' dela: 
moartea episcopului neunit din „Ardeal în 1796, în. „Shipul cel! niai 
urgent, în persoană, pentru. „reocupârca acestui, episcopat, „Gând' “fa. 

  

cu acecaș intenţie mai pe urmă. în Viena,” a ar, fi auzit). că o. “persoană, 
DEA se, ncunită studiază „teologia la universitatea din: Viena, ca „APO, să: ajungă episcop în “Ardeal. “Intaceea Sar fi liniștit i iarăş, înțelegând din altă parte, € că, faţă cu această persoană se intenţionează. con-— e re siderațiuni: “politice, cari-l fac incapabil” la executarea intențiunilor- "sl Pi oi itiere i de cari sunt preocupați, Lazăr se pre tă întrraceca. la Carlove a i pui pitice 

EL deșteptă deja prin aceea neîncredere că sorisoareă' de” Tecoman-- daţie,” pe care o adusese cu el, na fost iscălită de) Președintele. con Sitorului, ci numai de un asâsor “al aceluia.” "Această binueală 'o- mări cartea de: botez și atestatele școlasti ice, fiind. în” cea: „dintâiu, "numele 'de botez! al lui Lâzăr” Eustratius, în, „cele! din” urnă însă. Georghe și însuş Lazăr figurează ca un „grecozunit..! a, D= „ȘI Lazăr a ascultat dei teologia „catolicilor şi] prin nici “un. atestat „na. putut dovedi, că sa mărturisit și "cuminecati vreodată. “după ritul "neuniţilor "Ba încă a „trădat o. răceală « la în " convorbirea: întinsă, avută cu el “despre” religie, tacontra' ritului” neaniţilor. si-şi că intenţia, 'de ași „însuşi numai” în treacăt și dogmatica!" i i turgică, La! "aceasta, se mai, 'adause Şi aceea, că 'Lazăr tu, Tecotaan- dat „de' "consistor numai Îa' studii, nu! și În nifotonire, și numai Buver— nul EN aviză Mai hirotonire, și că Lazăia Arabă: „după, „ demnități” mah înalte bisericoști, ai a a 

  

  

   

  

  

  

ia 
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Aceste imprejurări, precum Și, cea sus amintită, că adecă prin, 
IO 

ILazăr, se intenţionează. consideraţii politice, (în privinţa. aceasta se 
sia 

provotcă, mitropolitul: la 0 „peisonnă, a a cancelariei, „ârdelene, pe care, 

“neunit :în „Ardeal, Popoviei,. incercă « cu. ajutorul ebisecpuli gr. cat. 
ta i 

din Oradea-Mare; Darabant,. de, a aduce. la unire biserica neunită 
Sas iii 

-din. „Ardeal, (spre dovedirea. acestora anexează mitropolitul, 9 "copie. 

-depe. o scrisoare, a episcopului Darabant, adresată consilierului de 
iun . . 

:atunei iLorenz), - si el se “temă, că Și Lazăr. umblă cu. “asttel de în- 

tențiipi şi pentru, aceea i trimise îndărăpt, previizână mai ales, că 

-celora, ri rar fi „putut nicioăată primi hirotinirea, fiindcă el mar bi 
Po ați 

„putut frina aer jurământul prealabil, necesar pentru sgezato, 

al, cărui formular este. alăturat, "sub. Ne 5 la Nr. Ppo/A8a0: 

  

:aceez- ponirucă studiase în institute catolice, Şi el titei 

primi! educaţia în astfel de institute, “dar nu și în „teologie. Nu-i! 

adevărat, „că Lazăr, fu „tratat. asemenea, unui eretic. Lazăr” ar fi do: 

-vedit: dejă, "neascultarea s: „prin: "aceea, că el a predat guvernatoru-. 
aa sibi 

lui "scrisoarea, ce, isa, dat s0 ducă consistorului, Și, după, canoaiiele: 
“bisericii neunite - Sa cut! pentru “totdeauna neyrediic” de 'statul 

preoțese., Mai târziu, primi mitropolitul pe, cale contide țială intor- 
Mi: Bu i pie 

maţia, alăturată sub „conform „căreia. “Lazăr, iră da. 
ii fa ti ” 

, aventurier 

care aspi 
-episcopat, -e un; -grandorm 

„pi 

fost "zecomatidat! din „partea 
ar 
mvărturisi, niciodată și "pentru. “acecă, a, 
-donsistorului mMumai, „peritru. studii, nu şi pentru. Pirotoniie.. Dacă 

episcopatul, neunit; din, „Ardeal, se “Ya “reooupă şi Boul „episcop îl va: 
primi pe “Tazir d, hirotonire, el (mitropolitul) a “are nitnic, „încontră. 

Ce! (privește dealtmiațrelea “orenolitenia cu consistorul mitro- 

: (eDodinic! 

  

    

  

       
             

  

   

a iri 

       „ȘI 
“Sa interzis corespondența directă , numai. eu "preoţii şi. comunele, 

nicicand * însă cea „cu consistorul, et care " corespondenţii “aste cu 

«mult mat de. „lipsă. toemai acut, în timpul yacanţei, „scaunului epis-, 

„copesc. "Deşi s s'a servit: foarte, Tar, de. aceasta, tot Ș fu dejă în 1797 
ojenit, peatru corespondența . eu consistorul. De atunci, Sa "abținut, 

«de a serie consistorului,; „deși ; avă mai multe, „prilejuri, precum în 
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cercarea amintită a "vicarului Popovici, “de-ai trece la unire; “proco-- 

dura primpretorilor, cari lăsară să bată popii 'cu 'nuele: pe pielea: 

goală, fără ca popii să fi primit vreodată atisfacţie ;- lipsa de sf. 

mir la toate bisericile. - 
"Când scrisese în afacerea din urmă  consistoralui, fu “dia nd: 
dojenit, fiindeă aceasta ar fi afacere! disciplinară, Mitropolitul între: | 

astfel de împrejurări conerede apreţierii! preainalte, dacă! poate face” 

indestul, datoriei, concrezută în „<Dogmaticis et Spiritualibus>; şi 
că astfel de procedură poate aveă urmări “bune: Dealtmintrelea! 
Lazăr însuș adusese dela consistor o scrisoare, la “care, „ereză, iii - 
trebuie să răspundă. îi a m 

“ Cancelaria observă, că și dacă: sar “putea pica întrucâtva” 
că „Lazăr. după obiceiul bisericii. nâunite. nu poate! fi, admis la hiro- 
tonire acum, înainte de a se fi exercitat câtva tinip în cele rituale: 
și "spirituale pe lângă un episcop, nicidecum însă: nu se poate aproba; 
acea faptă a. riitropolitului, că el ia sut să. primească: pe Lazăr” 
la continuarea studiilor teologice; nici” măcar „atunci “când! „canee- 
laria' a “explicat inaprejărările” în chipul” “arătat mai sus Şi că! i Lazi: - 
pa încetat nicicând: a "profesă religia neunit, * ceeace” dovedesc! și: 
atestatele aduse de“ Lazăr (sub” Nr. , 2859: B); confâriii”. cărora Lazăr, | 
în timpul studiilor” sale în Cluj, în' curs! de 8 ani, “întotdeauna” or 
cetă biserita' neunită şi primi sf. 'cuminecătură.. Dacă. e “adevăraţi: | 
că Lazăr ar avea o răceală cătră biserica” neunită. atunci tocmai: 
prin instrucție în dogriatica neunită trebuiă! “să se înlăture + aceasta. 
<Species' facti> (spusele), alăturate” de mitropolit: sub! Nr, 6,.fiind o- 
arătare anonimă, nu i-se poate da nici o Srezare, şi şi” ceeace. se ina- 
pută lui Lazăr în această arăitare,, nu este” de ! o „astfel ide! matură 
şi. dacă de. “fapt ar fi adevărat, ca Lazăr prin disciplina: preoțească! 
să nu poată fi îndreptat, Unica bănuială sus amintită, coriforra căreia, 
educaţia, lui Lazăr are de. temeiu tocmiai acea! întehţiune, pe. care” 
so fi avut; răposatul vicar general Popovici, den aduce”! la” unire: 
biserica neunită din Ardeal, pare aşadară a i „motivul, „pentrtice- 
Lazăr trebuie să fie eschis, Su 

t, "Dupăce însă 'cancelăria ma avut nicicând! „VEco. cunoştinţă: 
despre, intenţia „amintită a vicarului Popovici, ea „găseşte 'aceastăi 
bănuiala cu atât mai fără temeia pentru! escliiderăa lui, “Lazăr, " cu! 
cât Laziir numai după moartea lui Popovici a fost recomandat de: 
cătră vicarul și președintele consistorului 'de: atunci, Huţoviei, pen 
tru dobândirea unui stipendiu' din fondul 'sidoxial:”: iii î 
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„ui „Dupăee, Lazăr, iutre astfel: de împrejurări, nu poate, fi trimis 

iiarăș la Carloveţ, fără de, a-l: : expune. a, multe . neplăceri,. crede 

cancelaria, că. cu 'învoirea,. preaînaltă să se trimită la episcopul din 

„Bucovina, Daniil. Ylahovici, și prin poruncă: preaînaltă, să se mijlo- 

„cească la locul competent, ca; Vlahoyiei. să admită pe; Lazăr la stu- 

„diile teologice 'în: institutul său.: “Hirotonirea o poate : primi Lazăr 

„apoi dela noul. episcop -în Ardeal; “care în urma hotăririi preaînalte 

i(actul, Nr.;1704) va fi ales, care alegere, după petiția lui Lazăr, să 
fi avut loc .dejă în 1. octomvrie a. 'c.; deci: cât de „curând -se,. va 

îînaintă de cătră guvern pentru încuviinţare preaînaltă. Prin ocuparea 

zacestui episcopat vor.dispăreă apoi de 'sine și certurile de până ci 

„pentru. corespondenţa; cu. consistorul, și jalbele-din cauza piedecilor, 

„„ce se puneau îngrijirii. mitropolitului pentru - episcopatul vacant.. 

Ce privește menţionarea mitropolitului, că persoanele, ;cari se 

;educă :de profesori pentru; noul. seminar,:ce se. vu ridică în' Ardeal, 

să nu se trimită în institute catolice pentru învăţarea ştiinţelor, teolo- 

-gice,:eancelaria nu. știe alt chip, decât că astfel de persoane și pe viitor 

«să înveţe. ştiinţele. teologice în instituite catolice, afară de dogmatică 

și: liturgică,: pentrucă 'ea „nui: cunoaște niciiun institut teologic, unde 

„aceste: persoane af. pute, primi; educaţie corespunzătoare ; și ce pri- 

iVeşte institutul: din Carloveţ, însuș mitropolitul 'spune;:că: acolo i-se 

ipredau studiile “în: limba slăvonă,pe care :limbă :< Valabhii>: ardeleni 

-numai..cu pierdere de. timp şi în! detrimentul solidităţi trebuie i so 

înveţe. ! : a te Taia 

io u* Dealtmintrelea: ice; priveşte | maltratarea : amintită « a popilor prin 

-primpretori; încă. nu:S'a-inaintat: nici. o „pâră, cu "toate acestea, can- 

icelaria.: erede,!a.; dispune-guveinului, să interzică, în chipul cel mai 

„strict -oastfelt de: procedură 'şi pe .ceicet-lucrează încontră, să-i ; su- 

-piină fiscalatului». dot Baal e toi iaca Co ei tr 

a plite: leat mis ntz 

  

ea uși PRI tre ut .- pe! iii Da DS DĂ DO FE FD DA 

    

: ei 
O: PE Di dati aie DI 

[td aiteaiia Ve Pt DAP ata 

7 3406... ii fat 
Raport cancelariei aulice. trăisiloane No. 5553 5853, - 1810. 

y 

dt Gaia Lita Te Deta i ol tititata piei eat 

  

ii Majestatea, AVoastră, i în urma recomaiidației. cancelariei aulice 

transilvane “din oi aprilie 1810 Nr 1205, pentru un "ajutor, provizor 
. Piti “gril a - 

„De, seama studentului, în „teologie, şi elericului neunit evalah> din 

„sădeal, Gheorghe; “Lazăr, aţi, binevgit. ai da, în. maiu a. e. 300, A. din
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cabinetul preaînalt şi (precum aminteşte însuş petiționarul): la i ince- 

- putul lui: septemvrie:a. e. iarăș i-aţi dăruit 100 fi. N 

“Lazăr însă, e pe sfârșite cu banii aceștia și se roagă i în petiția, 

“adresată Majestății Voastre, î în care arati și 'setimpeteal din! timpul, 

-de faţă, de minte de om încă: nemaipomenită ete., ca să fie. ajuto-- 

'rat și pe mai departe și să i se designeze încurând funcţia! sa în 
patrie, ca să poată pune în aplicare rodnică științele sale de: spe-- 

'cialitate şi alte cunoștințe secundare; însuşile în cursul “unui stu 

-diu de 19, ani, la coreligionarii săi: încă foarte vămași în. cullură. 

(Bittet....: um baldige' Bestimmung; seiner :Anstellunge îm Laude, 
damit er die durch: 19-iiihriges Studium 'sich' eigen: gemachten: Be- 
rufswissenschaften und sonstigen Nebenkenntnisse” bei seineri în der- 
Kultur noch weit zuriel;stehonden Religionsizeriossen în fruchtbare- 
Anvendung bringen: k9nne). a ea ai a 

:-Tot această - roginiate” '0 „eoeţete întro' poliţie mai tnrziu. 
iinintati, i pt a ar 

; Cancelaria observă; că Lazăr trcbtiiă, firește, 'ca cu: suma amin 
tit, să se ajungă mai mult timp, decât 6 luni, căci el: ce-i: drept a: 
“avut.un stipendiu numai! de 300 -fl. dar, . fiindcă - raportul: despre 
“declaraţia mitropolitului din Carloveţ, ;Stratimirovici, referitor. la: 
refuzarea primirii -lui Lazăr în dieceza: sa (Nr: 3058—810),: se: află. 
“dejă în mânile Majestății Voastre,. şi până la hotărirea acestei chestii: 
“trebuie îngrijit de susținerea lui Lazăr,. astfel. cancelaria.. face:.pro-— 
punerea alternativă : ri 

pi -Dacă Majestatea Voastră aţi încuviinţă propunerea:: ce. se cu- 
“prinde în raportul amintit, ca Lazăr să se trimită: pentru continua-— 
'rea şi finirea studiilor: sale teologice! la episcopul. pr.-neun. din. 
“Bucovina, atunci să i; se dea, începând cu L::noemivrie a., c.,.pe.un: 
an un stipendiu de 400 fl., iar 200 fl.bani pentru, călătorie î în Bu-— 
covina din fondul sidoxial ; sau ai 

Dacă această Încuviințare preaînaltă n/ar urmă încurând; atunci 
trebuie să se ceară permisiunea preaînaltă, ca petiționarului. să i se: 

„dea și până atunci, ținând seamă, de. Scumpetea enormă şi care 
crește continuu în întreaga monarhie, : un ajutor lunar, | de 33 fl. 40: 
er. din fondul sidoxial. 

„Ce priveşte în sfârșit îngrijiea “și * aplicarea înt. viitor 
a acestui student în teologie, cancelaria, obscrvă, “că, “cat! tip încă, 
nu şi-a, sfârşit: studiile teologice, nici. nu' poate fi vorbă, despre: 
“aceasta ; dar: totuș la timpul“ său; când: planul. “deja. cerut dâlaj zu
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vern: pentru. ridicarea, unui; seminar. «Cleri,junioris?; gr, r. n. u. în: 

„Ardeal va, fi. înaintat și. se va/prelucră, și:aplicarea acestuia: se..va 

"aduce: în discuţie, (fiind, el, și așă destinat de: profesor „în „seminarub 

mou, ice,se va. ridică)... a În Pal a amino înd-eu - ra 

i a iRaportul poartă următoarea rezoluție: împărătească: i, i ui isa 

: * MeLazăr, căruia iarăș nu "de mult “i-ară! încuviințat: iin”'ajutor, 

'să'se' legitimeze, 'dacă 'şi în 'ce chip a' folosit el'timipul, pe care l-ă, 

“petrecut; aici ' pentru continuarea “educaţiei” sale; edaform i poruacit, 

mele din. raportul cancelariei dini 21 “aprilie 'a: d. „dle sau 

Refan i privința ast Să si +86 ininteze, n obinia, că 
oare nat îi mai bine, fiind'acum denumit! un episcop gr. n6uhit'în- 

“Atdeal, a! avilA "Del Lazi Ta "acela L-păritră 'firiireă studiile Sală'șă 

aminti nitdtonirii necesare, NI ve i 3 st: nanaisea,9520 
sntiuozoriii Serii în lia Da oa i DE atit îridzoea bear 

  

sui Sesioiea ne Siulereeie Tulsa utaine se 

VI. 
Our 

    

ii EV o es Sai 

sc ema “ Î . pre 222 f 4 

î “ii Raportul cancelariei aulice. transilvane No.'3se — 1811.* J: 
„. . PE - pg p. po. . . . 

eg te în 
a Do apti do fai 

    

i aLazăr a declarat, că” în “maiu 1810, când. primi un ajutor de: 

'300'îL.'cu' porunca;' ca timpul petrecerii lui în Viena să-l :folosească. 

spre educaţia saj' ma mai avut timp; da'prelegerile, pe cari mai îna- 

inte! nu le-a“putut cercetă, să le cerceteze” cu fol6s; în' schimb însă 

a repeţit 'studiile sale ascultate, apoi a tradus în limba: <valahă> 

opul foarte renumit în biserica gr. n. u. a lui Platon < Edacatorul 

marelui principe din Rusia» (Enzieher des Grossfiirsten von Russ-- 

land), începi cu traducerea pedagogiei, și sfârşi aceea a celor 3. 

ciirticele : 1. <Cărticiea învățăturilor morale pentru copii de școală> 

(Sittenbiichel' fiir- Schullinder). * 2. «Geografia. matematică : pentru 

copii> (Mathematische Erdbeschreibung fiir Kinder). 3. Istorioara: 

morală 'a'impăratului: Octavian și a sâţiei. sale» (Kleine moralische- 

Geschichte! des: Kaisers Octavian: und :seiner: Gemablin). .::...7 ir 

„- ș. De.prezent cercetează „prelegerile de.. teologia : pastorală. ; Cu: 

acest prilej se roagă din nou Lazăr, ca, să .i:se designeze. o funcţie, 

potrivită cu capacitatea 'sa,::prin' care. ar.puteă “influență. asupra 

educației poporului <ralah>;! (Bei. dieser. Gelegenheit .batli derselbe 

neuerdings ium, eine, seinen Fihigkeiten angemessene. Anstellung, în: 

der: er. zur: Bildung des.:Woallachischen:-Volkes xirken kânnte).. :.:
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Cancelaria observă, că ea: nu poate! apreţiă traducerile lui: [:a= 

zăr, fiind scrise în' românește; dar' dovedesc, că "Lazăr în Viena” ma 

petrecut degeaba: Dela trimiterea lui la: episcopul ar: n: ui în -Bu- 

covina ar trebui acum să se absteă și să se' avizeze mai vârtos: la 

mou numitul 'episcop gr. n.:u: din Ardeal. .Acestuia ar trebui să i 

se. dispună, ca,;pânăcând. va urmă, regularea> unui, seminar pentru 

candidaţii de preoţi gr. n. u. şi se va hotări mai de aproape apli- 

marea lui Lazăr, să-l folosească, după, finirea, studiilor, sale, ȘI. „Pri- 
mirea hirotonirii, pelângă. sine ori în cler. NE AR 

„Deci Lazăr ar trebui” trimis cât se poate mai « curând, în patria 

sa şi provăzut. cu, 100, ori 200 îl. bani; de. că torie din, fondul, „8i- 
xloxial, apoi stipendiul, pe care- A capătă din acest fond, pentru, scum- 

petea extraordinară, să i se ridice pe un, an dela; 300 la 400 fl. Ta 

-cursul acestui timp își va puteă fini studiile şi primi 'hirotonirea. 

Propunerea pentru ridicarea seminarului susamintit s'a solicitat nu 

demult la guvernul ţării». Ra 
, 

   

Impăratul decide următoarele: 

-<Pentru: de a pute judecă, că.oare ceeace susține Lazăr, că 
a “tradus şi scris, de fapt sa și lucrat şi tradus cu diligenţă și te- 
„moinicie, de a se putea folosi în viitor,. cancelaria, va cere: în pri- 
vinţa asta, pe. calea sa, Părerea cepsorului valahe, de, „cărți din lee 

xirea: mea, « care . a, urmă; într aceea a Lazi are. păși, continue cursul 
său început, :; i sis pu pe oar ate, „Francisca. 

MI 
a a ALI aa Pi ; : Fa ” De i ee e potrauif ni Matia oul pr DICA NONE NEC E - AA ati uzat Mia sira 

VĂL 

+ 

ei, pa mo (pa) ui „Atras 

: Dag et tt zi 53 ste da lant ENI 
::: Rezoluția împăratului la 'raportul:No.: s217:> 19, Oct. 110, A 2 
i Ni Ar i EA e * ÎN a 1 ve X i Ă 4 E Na sa sai nui N 

        
tina: 

  

“*.<Deoarece 'nou' nuvăitul. episcop: ardeleari:de ritul 'precese neu-. 
nit, Vasile-iMoga, a'fost:- hirotonit .; Şi: instalat, teologul; -Glicorgha 
Lazăr! să 'se provadă; cu 100 'fl.: pentru drum aci alăturaţi: și să se 
avizeze la numitul episcop,' ca. după voia lui snuacolo * p&'cale pri- 
vată, sau în seminarul! episcopului: din: Bucovina :'să fie 'temeinie 
instruit în cunoştinţele dogmatice: și rituale 'ale bisericii. sale ; "după 
finirea acestor: studii: se poate: pronidvă:: la! trepte mai! înalte, dacă, 
în urnia moralității și. însuşirilor inimii: sale şi altor, calităţi de lipsă,
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este: viednic: de acestea. Cui privire: la :susţinerea lui Gheorghe La- 

-zăr, pânăce va fi undeva aplicat, aştept propunerea cancelariei; că 

oare și de unde 'săii se! ' dea ajutor şi dacă te de 'lipsă acesta între- 

împrejurările date? ae ice ge pct tea tei 

--2 "In toate sielalta: aderi. pe 'cari le iau la! cunoştinţă, să! nu 

se facă nimic pe faţă; să .se demânde numai: guvernului, ca să pă- 

zească cu diligenţă, ca arhiepiscopul din .Carloveţ, :să:nu-aibă pe 

viitor nici un, alt amestec în afacerile. diecezei. . „ardelene, . decât pe: 

acela, care h nu, se „poate “despărţi, “de. drepturile „mitropolitului, In 

sfârșit. să se” împiedece oricare altă atingere a nou numitului episcop 

Moga: şi a consistorului, său. cu, mitropolitul»,     oii Fa nl ao 
fr    -. - - .. r 

Piniba: ETEN Pe DI Tatu ab CĂ) ve 2) ăi 

  

i aie e Apt Di DO DO i 

cane a itegee Ter De i VINIL ou aq eh tan: 

cînta Inhrnoi ret) Proza VE O ati) tt inceta pati Pe te 

    

    
1070 o. 

Raportul cancelariei 'aulice: transilvane 'No.! j ră —' 24 Martie 1811. 

«Ce priveşte traducerile studentului în teologie gr.n.u. Gheor- 

ghe Lazăr, cancelaria prezintă, în lipsa unui censor de cărţi «valahe», 

apreţierea cerută dela traducătorul «valah», concepistul camerei: 

aulice, Pavel Ramomţai, cu observarea, că Lazăr se întoarse numai 

" decât în Ardeal, îndatăce primi banii de călătorie, conform hotăririi: 

„ preaînalte din 13 februarie a. c. 

După judecata lui Ramomţai traducerile lui Lazăr sunt bine 

"succese, 

- Luerarea. A) <Invăţături morale. ale lui Gottlieb Ehrenweich: 

pentru băieti>. (Sittliche Lehren des Gottlieb Ehrenveich “fir 

Inaben). 

îm B) «Geografia, tradusi din ungurește». (Erdbeschreibung aus 

dem Hungarischen iibersetzt). 

Suplimentul de sub C) «Istoria lui Ion Moritz şi a copiilor 

săi». (Geschichte des Ioh. Moritz u. seiner Kinder). 

D) «Ieromonahul lui Platon, teologie creștină». (Leromanach 

Platons christliche 'Theologie); toate acestea vor fi foarte folositoare 

pentru tinerimea școlară, iar cea din urmă se va putea întrebuinţă 

chiar și ca manual de școală pentru școlile <valahe> gr. n. u. 

În schimb lucrarea de sub 0) «Istoria împăratului Octavian 

şi a soției sale> (Geschichte des JLaisers Octavian und seiner Ge-
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cvahlin), -ar fi :acomodată' numai pentru distragerea poporului de rând 
si cea de sub sir ce il et te us mar a 
iz E) «Pedagogie» (Piidagogik:). încă nu-i sfârşită i pn 

  

'În urma acestui raport consilierul Atz6l constată;: că «studentul 
în; teologie gr. n..u., Gheorghe Lazăr, s'a; ocupat, cu folos "cu tra- 
ducerea. de. cărți acomodate pentru educaţia :tinerimii».isu:i+ ra 

  

Deciziunea împăratului pe acest raport: : i ii 

  

<Aceistă informaţie o' inu “la! cuinoștinții și 'candoliriă ii! va tri 
mite. lui Lazi trăducerile prin autorităţile oficiale ; va aduce: tot: 
-odată! nou numitului episcup Moga la cunoștință, să se îngrijească, 
ca Lazăr să finească în! întregime studiile sale! teologice și îndatăce. 
-e deplin vrednice de hirotonirea preoțească, să fie nu numai admis 
da aceasta, ci să fie aplicat amăsurat cunoștințelor și capacității 
sale acolo, unde poate să aducă folos. Până când va fi aplicat un- 
deva, ii încuviinţez pentru susţinere 300 fl. anual din fondul sido- 
xial, dacă acest fond poate .suportă .aceasta>.;.. a. „a aceea SĂ 
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II Poeumente: publicate de d. .].: Lupaș, privitor. la: 
ziar] te rr ș, RR 

“vicața, Și “oper a ui, Gheorglie Lazăr” , 
ii 2 pi i     ie at 

  

oripot 9 lazi 

  

pi Lat iata pi ţii , tepe por 

Raportul guvernului, ardelean. "către: regele . Francisc 

» privitorila neinţelegerile! dintre: episcopul Moga: 

  

“Sacratissima Caesareo: Mega, et  Apostolica 3 Majestas Domine Doniine 

ini Olementissimet m telepatie 

ai „bene Dinti ie atit ia cab Art 

, Georgio Lăzir Clerico Dis-U nito | per. Episeopum Dis-Unitorum, 

Basyliura Moga.tenore Repraesentationis suae sub:25 2 Mensis:De-. 

cembris-a:i p.;submissae- coram! Regio: hocce : Gubernio ': eatenus „de=: 

lato,:,quod. idem : pro :tiberiori. Instructione ad: se inviatus .Clericus, 

- Georgius, Lizăir, 'obligationibus 'eidem : per se; praescripțis:haud.; im-, 

pletia ,Cloronam :versussine'impetrata :ad. id - Episcopi. venia: disces- 

serit;; Francisco Klompe Iudici Primario Coronensis. dd'*;9;%;. Mensis; 

Tanuarii «a.uci-Nroqu :372:ab'hine commissum. -fuerat, ut: querulatum 

"Georgium, Liz: îr,illico :in tota! Civitate  Coronensi. perquiri,..'reper-. 

tumqus. coram'-se: statui: .curet, ac. super: Singulis:; Bxpositiones ; in 

pracattacta |; Dis- -Univorura -: Episcopi + Repraesentatione „Contentue 

punctis,: uti:et :super;; itineris per ipsum :praevia. modo suscepti fine, 

-et. iintentioneraudiat,;  exculpatoriamque:: -ejusdem. Deelarationem' reci-. 

piat,; et Protocollum : instituândi. cum 'e0dem ;B..;Iixaminis; parte. ab 

una! “Regio: -huie.Gubernio 'submittat,': parte -vero.-.ab:.altera:. queru-, 

latum., Georgium. »Liziir medio praejuneturae ;per; Circul. „Coronensis; 

Adjunctum':Provincialem Commissarium usque Cibinium assignandae, 

-sub honesta:custodia Cibinium 'usque ad repraesentantem - Episcopum: 

   mei i iul ori
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transmitti, et eidem resignari curet praefato Iudice Coronensi or- 
dinationi huic satisfaciente, et exculpatoriam declarationem et que- 
rulati Georgii Lizir Regio huic Gubernio substernente, posteaquam. 
antelatus Episcopus etiam in Consequentiam Ordinationis Guber-. 
nialis sub 30 Aprilis Anni Cur. Nroque 2962, exaratae depostam 
a se de eo opinionem: anet qualiter mentionatus Georgius Liziir: 
in gremio Clericorum utilitate, et emolumento totius Cleri et Populi. 
Dis-Uniti Valachici applicandus, vel vero ab obligatione Statum. 
Ecelesiasticum: amplectendi, Sacrosque: ordines: suscipiendi :dispen- 
sandus, eidemque alio .pro arbitrio suo statum. amplectendi facultas. 
indulgenda sit? submisisset, et Regium hocce Guberniam Deter-. 

„ minationem Suam saepiusfato Georgio Lâzitr ad exculpatoriam ejus- 
dem declarationem medio ordinationis dd 202 Iulii a. c. Nroque 
5888 emanatae, talem per dictum ludicem „Coronensem intimari, 
eidemque strictissime injungi curasset, duo sâimet pradâttactăe “Deter- 
minationi - Guberniali submittendo,: eidemque::se: conformândo;! ad 
praepositnm suum Episcopum. conferat, ;.Authoritatem ejusdem ag- 
noscat, debitam eidem obedientiam exhibeat, leges subordinationis 
expleat, delatam stationem -Professoralem, amplectatur, Partes:officii:- 
sui rite adimpleat, sacrosque ordines per Episcopum dum e re visum 
fuerit eidem conferendos suscipiat, haecque omnia tanto magis ex- 
pleat, 'quod :Secus Gubernium Regiuni! honimodo ad: sistendum ejus 
salarium' procedet, 'verum refusionera - etiam 'Expensarum e fundo. 
Sydoxiali:: eidem.- suppeditatarum ''decernere ..- necessitabitur, ::iden 
rementionatus : Georgius ' Lizăt: praeallatae: Ordinationi satisfacturris, 
tenore -supplicis sui Libelli proximius horsuim: porrecti. cotam: Regio 
hocce Gubernio :ratione' exsolutionis!altissimme applaudati Salarii: sui 
id -exponendo, quod. a 15-2 Mensis  Martii: a..::p.!. dimensum sum: 
salarium usque. 1-2 -Novembris : ejusdem - Anii : in /simplo i: solumi 
Schaedarum Bancalium valore, abinde “vero: nulluim. Salariumperee=: 
perit, circa 'restantis' sui salarii exolutionem! abhinc congrua disponi; 
supplicavit, în hujus proinde petiti sequelam:. abhine (sub “hodierna: 
supremo 'Commissariatui: Provineiali injunctnm !est,::ut:: Salarium: 
supplicantis Altissime applacidatumi a :16:12 Marti: a.: p: usque'tem-=: pus, quo in -funetione! per Episcopună “Dis-Unitorurm 'eiderai suppli-! canti! delata perseveravit 'Testimonid antelati 'Episcopi legitimaidum. 
in quintuplo: Schaedarum. : Bancalium valore in - Schaedis: Cambia-: libus,: item pro futuro .a. 1'+: Novembris: imminentis: Anini + Militatis idem: Salarium in: valore: aeque Cambiali: 'penes Quietantiam ::“Tesii-
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«monio Episcopi da tempore în tempus legitimandam eidem suppli- 

„canti exsolvendam disponat, pro intermedio illo tempore, quo suppli- 

„cans praeter Scitum et Consensum Praepositi sui Episcopi Stationem 

„delâti Bibi Officii! deserendo, Cibinio Coronam Idiscessit, “nulli“salario 

idem „competente. 

“Quam taliter factam per Regium noece' 'Guberaniura disposi- 

ionem; Majestati', Vestrae : Sacratissimae penes : praemissorum | humi- 

liman. declarationem pro altissima Notitia de: genu referentes, inte- 

amerata, fide, fidelitateque emorimur.. :. ip e ste tate 
e : or 

: Majestatiă' Vestrae Sacratissimiae iii re 

E Regio M. Prâncipatus Trânniae -humiilimi perpetuoquo făcles: 
er). ÎN 
pia Pute ' “subditi ac servi. : î “i 2 

Gubernio Olaudioreli de 26-a Oc- GEORGIUS C. BÂNEFI! m:'p.i 

tobris 1812, Pa ANDREAS DE HEYDENDORE m.p.- 

Tu ivi Ie Piti IN IE A Dati ERA - 
m, e : . a - SASI 

    

meta oi otet “nai pă îi a 3 

„isa A iu G. Lazăr către, episcopul Moga, ca "să 

ate „peăepsegacă pe, diacul Teketici Na 
rail pn 

AZ iata „pro ui 
Ne | ' Bra! luminate “Doanine Episcenpel, 
o a ATi HE joi îi A 9 

mie milostiv Stăpân !, 
ati pini PE Da 

    

of tiluri îi et, 9 

i; uni Prinsa aicea: eSpecies' facti» despre: primejdioasă; întâmplare 

ze iînii Sau făcut prin: Candidatul de Preoţie Joan 'Feketiei;: cu::acea 

da'-tot. smerită adăogare: îndrăsnese :a o'.așterne : : Mării tale, ica să 

“te milostiveşti pe zisul diac. pentru. cercata : asupra - “Invăţătorilui 

:său cui vărsarea sângelui. îndrăsneală; după cum să: va envenis al 

zmeri, şi dela. purtarea minciunilor. dintrun. lociîntraltul spre :strică- 

Giunea 'Harmoniei, care să cuvine i] îMăriirtale ca'un Părinte.:a::0 

-avea' cătră :mine 'și mie: ca un fiu supus": “Măriei' tale. continăluită, 

ară. mie atât el;'cât și alţii 'care vin. la învăţătura - preotii; :cinstea 

<a:unui 'Profesor'să::mi-o dea,: obicinuindu-să supunerii să poată. şi 

la acsia; ''după imergerea acasa, Parohieni ai lor ale-da St-ta învăţă- 

-tură și 'ai-aduce -spre năravurile cunoștiriţii; și :a supunerii: cât! le- 

gilor imireneşti supt care .trăesc, atât: Legilor! Duliovnicești,: cărora 

“toţi 'sunt supuşi. Așteptând mângâionsa patimilor. mele resoluţie:i+ 

n vBingi Sibiu: 2: “Aug 1814; FĂ muri fii a Căii 

a coumin bi e e oibomtit pi ; GEORGE; LAZAR, mia Xa 

sri» Iu Teolog şi: Profesor; candidaţilor de preoţie: neuniţi în “Prannia. 
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pi ui 

  

- „ Speeies facti. : a ie tatii 

- «După ce in poftorite și ne: înnumărate rânduri“ ară. dat isa-- 
naintea 'candidaţilor. la - mine pentru :învăţătură primiţi "ca vorbe”şi 
minciuni din școală afară pe uliţă sau 'la Curtea'+ Episcopească “să 
nu poarte, nice iară dela liudata Curte.cătră mine, fiindcă, Harmonia 
cea, bună, carea ar trebui,. și jaste :mai..de lipsă; ca: toatesă ;0 avem 
chiar numai prin.acest feliu de purtare de vorbe să va strâmuta. 
şi înpărechia, ++ i; iii) 00 ae Bih ilnqoitauat ) cerc 1ă- 
„. „Alaltăeri, -adecă =. Iulie după porunea ce le-am dat-adunân;: 
du-se Candidaţii la sălaşul micu, săi învăt şi prinzind de veste, că. 
candidatul Ioan Feketici tocmai inprotivă pornncii care mai de : : : "30 — 1. e multe „ori o am poftorito,, în acea zi adecă în 15 Iulie a. e.„.pentru 
că înpreună 'cu pe alţii izară dojenit : Că ce nu păzese câasurilă de- 
şcoală, și vin totdeauna târziu; au alegat de” locla: curtea episco- 
pească și în tot,chipul au. mințit asupra mea. Am chemat pe zisul 
loan Feketici deosebi în. casă (fiind. ceialali 'diaci'în curte:) ca 'să-l 
dojenese și înfruntândii-l pentru ce 'socoteşte așa întrunimica vor-. 
bele mele şi mă'poartă în gură dintrun loc întraltul ; căruia! iam şi: 
zis aceste cuvinte: mă! „pentru; ce: porţi..minciuni din Școalăinfară,. 
și faci .pe : Domnul -Vlădică supărat astipra. mea ?. la care cu răstire- 
imiau răspuns, eu: nu port minciuni. și: nai: de ami: porunci; că 
am: eu: alții mai. mari caremiă. poruncese ;:de. care rușinându-me;, și 
-mâhnindu-me. iam. zis: icum'îndrăznești. a grăi așa: înaintea unui: mai 
mare, iară el de loc sau: rădicat asuprami lao mână. de om;.slab 
ce sânt, și-mau isbit, (: vrând pe seamne ca. si mă arunce pe fereaş-: 
tră afară în-.curte:), iară ex sprijindu-me; cu. mânile :am.;dat.-cu 
capul de: dunga ferestri, și 'lam.: crepat .de -mau „umplut i sângele: 
cum se vode pănă astăzi, că de „ruşine, nice. celoralalți ;'diaei nam 
îndreznit a spune, .temândume să numi. facă şi ei așa :.văzând „în-- 
drăzneala acestuia, nice din: casă afară. nam -putut. eși, n după =care 
văzândume cu capul spart am început a striga: Vezi;ce ai: făcut,. 

„ce ai făcut? și temândume (: Văzând că. cu-mai: mare-năvălire de 
izbire să pornște asupra mea, și vrea întradins să mă arunce pe- 
“tereastră, sau almintrilea. sămi : primejduiască din; îndeninul ' cuiva.
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viata :) silit am fost, ca să mă apăr de primejdia neașteptată : an 

duat bățul de trestie şi încât. am. putut ca un slab ce sânt pe 

lângă "dânsul a mă: apăra, strigând din: gură “mare: ce ai: făcut? 

"mișelule ! “şi așa au plecat fuga din casă: afară; însă'eu am rămas 

“a pecetea dela ucenic până astăzi în frunte. | 

; După aceia :venind:az după amiaz, și zicând să, să. roage. de. 

ertare, apoi sare dintre ascultarea învăţăturii mele, dacă mau vătămat. 

| în loc ca să mă asculte înaintea tuturor Diacilor, ne făcând „nimica. 

au iuat fuga pe ușe “afară, ce va fi minţit şi cine a thdeatană a 

purtă vorbe! și: minciuni despre mine nu ştiu, fără. văz că eu de 

ivoiu: grăi: oara! căruia. cevă :spre folosul bun de: obşte. şi al său sânt: 

   în! primejdie de prăpădirea vieţei. pu prtețuceeul ai 

TF if ii pi ai 1. GEORGE; LAZAR... iei 

at Sibiu, 2 Ang 1814 pă “ Beolog, neunitu în. Trannia:,: + 

ot otet ai sebes car ta 

  

+ Aa mA ta 

.. . - 
cpu d picric ttța ra 

  

„i : - te - aa taia Gui ui 

    pa tz rit tatii 

Cererea: ti: “e. Lazăr către. episcopulr; Moga: ca “sai 

comunice rezultatul î în cauza sa cu. diacul Feketici 

Copia Nr. 11520/815. Da 

ie pt ta arti ploi mp 

mii iri i; adr 

- Prâăi liininate Domnule Episcope! 

ai „Mie! “milostive sztepaen schi paerinte! 
mt tit i 

ii :.Spre a putae; fatse . destul paerintzeschti Maeriitale porantsy 

din 5 zile. a: kurgetoarej ex Luna August Ă No. 656 in pritsina ku: 

diakul Joanu Feketits, aflu cu totul de lipse a misse imperteschi. 

'schi o tsertschetare, kare prekum auzy prin Maerijata însusehy i in- 

traeba atsaszta sar fi faekut. 

iii bi Fijnd:darae kae. la aszăzaemaene tsertsetacry- arhzehdozo paert-: 

zile trebue aszkultatae, :ascha :mae' rog „ku; toatae: plekaetsunae ka. 

saete milostivesty. pomenita tsertsetare spre sferschitul maj , szusz: 

numit „paerintaeșehte, : a mio. impaertaeschy ; praclaengae, a a kaeruja. 

aschteptare întru adaenkae plekaetsune.. raemaen. 

Al Maeriy tale | | 

+ Bzibiyu! S August 1814. te 

Da  plekatae: “szlugae: 

tt ii  Gronerus, LAZAR m. p- 
r 

ceia oii) a a i rFheolog.' e 
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i A IRI E ' ă N Y : . A EN y E) ț- 

IG. Lazăr. trimite. guvernului în manuscris Compendiul 
„su se “său de geografie spre. a-l. censura şi tipări. . ; 

Nr. 2335/8L5 i i N CR 

Excellentissime, ac Illustrissime' Doniine Comes “Gubernator Regie! 

 Excelsum item Regium Gubernium  . 
„Domini Domini Patroni Mihi Gratiosissimi ! | 

Exile tempus, quod mihi a praelectionibus, candidatis-ad: am- 
splectendos ss. ordines aspirantibus, quotidie juxta stabilitum ! systema 
decursu sex horarum impertiri .solitis, suppetit, elucubrationibus 
-Librorum pro cultivatione! Junioris Cleri, et în genere Nations Va- 
lachicae deservientium immolans, tam fui felia, ut praeter 'Theolo- 
„gicum opusculum sub 17-a Octombris anni praeteriti Excelso Re- 
gio Gubernio demisse substratum, etiam compendium Geographiae 

“Transilvaniae terminaverim, quod Eidem Excelso fine censurae, quo 
leîn 'Typis -mandari posset, humillime substerno, ct jupi . venerati- 

-onis cultu emorior. ;., .; Tia 
Excellentiae Vestrae et Excelsi Regii Gubernii 

Cibinii 11 Martii 1815, i 
, . 

î . * + 
4 ra N 

a uiţi. humillimus Servus” 

i ie st ui GEORGIUS, LAZAR m, p. 
a 'Theologus et professor 

- iati mi tii i “inon Ubiti!: Cleri junioris in 
Topal : i imi 2 "Transylvania, titi 

.? a i 
Dă , 
a baia Tot i, 

e mur a VID 

.. . r 
ji ip ae 

  

      

    

  

. Lă 

Guvernul, trimite: Compendiul de. geografie potropopului 
ii „1. Lemeni din Cluj; pentru. censurare.!:: i 
„2385/8160 atita 
“* Toanni Lemeny Arehi “Diaconio, et, Parocho, Gr : Ritus' Unito' . 

= pt Is msi Pa Top tie 

Claudiopolitano., | 
atu 

In nexu corum, quae circa Opera theologica pro -usu ordinan- 
-dorum Studiosorum Non Unitorum per: Theologum Non Unitum 
“Georgium Lazar în Valachicam Linguam translata, et abhine R. D. 
“Vestrae sub. 5-a Decembris Anni praeteriti Nroque 11613 com- 

,
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muvicata, intimata extiterant: adjucens quoque isthie Compendium» 

Geographiae | Transylvaniae per. antelatum Theologum, Idiomate- 

Valachico - combinatum, horsumque 'submissum ea cum întimatione- 

Eidem . Di: Vestrae transmiti, ut illud revidendo':super : eo - suam 

depromat isthucque submittat Opinionem, an idem opusculum. pro- 

instructione 1aveatuţis apt „orlinap age illius  impressione- 

conformatum sit? Ai i 
ae E: cite 

| ÎN ” Graâopoli, 62  Aprili, 1515. 

_ 15 a, pata IROSZTA mp... DI si i 
ae „ Esped, Sezy. die 20, Aprilis, 1815. a ți 

   

  

  

  

e. . N 

zilei) 

G. Lazăr. inaintează. guvernului, manuscrisul: său de: 

gramatica romăno-gernianăi:spre: censurare '-- 

3998/8315. 
Excellentissime Domine Gubernator Regie! 

Excelsum Regium “Gubernium 
într bsi “Domini: Domini Patroni- “Gratiosissimi 1117;-î595. at, 

Non pauci ex. vălachico' qiuioquc Dopulă Germanicam linquam,. 

si ad hune finem requisito Instrumento provisi essent sibi famila-- 

rem reddere vellent. Hunc, defectum ego cum observassem, bonum 

fore judicavi hoeque' opusculum Valachico Germanicum per “me, în 

quantum: ceterâe imeae publicae! 'occupationes; debilitasque corporis:- 

admiserunt/compilature, ac. in ordinem.'. :redactum - usui ; Valâchicae- 

Iuyentutis offere. ii, iii Ci, Ta casa ge ded 

: Bine praeter theologicum,;: Geographicumque: 'Transylvâniense: 

Ex Regio Gubernio: jam .'substrata ., opuscula; -hoc' etiam ' praesens. 

gramaticum pariter:pro censura Eidem Excelso- “humillime; submitto.. 

In: reliano summo .cum Venerationis” Cultu:'emorior. :: sti n re 

i. Execelentine | Vestrae et Excdlsi Regii. rata ua PE 

i Di ' Guberniie sia rit humillimus: servus:: 

ti cata aa tati  GEORGIUS-LAZARU. m. pa 

e ate a 1.» 'Fheologus: et prof. p. 0. + 

a pitt i a iti ati 1, Clerijunioris Graeci Ritus 

e a iu e it umon, Uniti Transilvaniensise 

[o „„Cibinii 18 Apr.,1515,..:: ui ati, hai Pa -! ! 
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III AU Ic „VII pe znitien pet tza pbotozita 
pere p firele lite ura nn) 

(Guvernul “frimite mantiscrisul, de Gramatica. lui... Gr 
„Lazăr, episcopului Moga spre a-şi da părerea:ir 

pi italia) Sr iata ns sattt -osefata: | | ——.. mi “Etc! Non 'Uritoratii? - 
Ma iti "36; IF 10 j Eshibitum per Georgium Liziir, Theologum non Unita, Co- 

“ram Regio Gabernio,/ opus Gaminaticum in usum Iuventutis : va- 
'lachicae linguam germanicata diseere'! vâleniis “elucubtatuti, / fine 
:revisionis et depromendas eatenus opinionis R. “Dvestrae € eo “adăito 
-communicatur, ut Georgium Lazar eo iaviet, quo similia opera im- 
„posterum medio R. Dvestrae horsum promoveat. 

Claudiopolis 22 May 1815 Sala m. [e 

     

   

  

19: unii vidi: C.: BANFI mi puii: rr inicii atit 3 D 
Exped.: Deaki. 21: Maii. 1815.. ta aa 

“TX | ii EI a: 
. ; "i a m 

" Recensiunea: lui i Li: Lemeni. făcută, Compenăiutui de 
patati il i „8corafie a; lui, G.: Lazăr. ia vit, 

--*6310/815. 7 .“ e . eo oieri ut ci Do ti ori Da [i      
  , illa hbet ee 

aaa am “Bstelgua Regii Gubersiua. sp Si însă 
i Compendiiia Geografiae per'Theologum Non Unitum Georgiun 

Cta: lingua! iValachica' concinnatum; atque per:; : Excelsum' Regiiuim: 
-Gubernium Ga “Aprilis a. c. Nr. 9485 mecum fine +.revisionis,:-de- 

„_„ponendaeque; desuper; opinionis: Gratiose: communicâtum debita at- 
tentione; legi... Continet 'illud 'opusculuim-brevemi: confinioruim, pas- 

-3uum,' iMontiuiuii- floviorum- descripiionem'ae demur: juxtai receptam: 
“consvetudinem triplicis in: hoc M.. Principatu 'terrae :cum praccipuis 
-Civitatibus, Oppidis et pagis: detcriptionem,:-ad” locumi!., Grădisca 
“nuncupatum recenset Historiam qua ratione ibidem Aurei Lisimachi 
-et Nuson detecti' sint.::Demum subiectit brevem narrationem qua 
'Tatione -Transylvania! sub 'regibus Hungariae per Voyvodas. et post 
Separationem' per Principes administrata fuerit, ac demum terminat 
in piam :Memoriami. Imperatricis et Reginae Mariae Teresiae quae 

„ad M. Principatus dipnitatem, hune Prineipatuin! « erexit. 'Optandum
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quidem fuisset, ut potius Civitatum: lorigiori descriptione Geografica» 
neplecta, ad singula 'loca ubi “praetoria; 'sint: exponatur!: et. qui in 
singulis' partibus i circa. oeconomiam: magis notabiles existuut adno-- 
tentur- prout in: ipsum : Cl, Lebrrecht praestit, - faciet fors - bonus. 
Vir, in'edendo: alio: libello pro nationalibus! seholis necessario.! Va-. 
lebit; hoc: “opusculum Geographicum 'saltem''ad - aliqualein: notitiam. 
eo:a''potiori;” quod' nullum în Transylvania. abhuc - -prodiverit: Vala=- 
chico: Idiomate, et: deductio : 'ejusdem - captui : potenter 'accomodata. 
sit. Nihilque tale: quod bono Publico: :Reipublicae': aut; Religionis- 
officeret'in se contineat,: Atque adeoy ut 'Auctor ! voti comipos/red-- 
datur congruum 'videri:: Quam meam” cirea -iterato” fatumm - opuscu- 

„lum'opinionem 'Excelso Regio Guberiio; submittens' in + profundissimo- 
fa e. ea eee Venerationis' cultu emârior. ! aie île ab inoata bate mii, 

7 notei einer poti fetitele i 
Bxcelsi Regii Gubernii i, humillimusi Servus: „Ioannes, „emenyii 
Claudiop. „die 20-a Ianii si5.. ;Arehid. &, Catholieus, Claud, | adie 

cr . aţi 
si noii”: 

  

Îi Piz Oi o traii Vii iC, 

   

        

noir În ratio) i În il auz a În 
N 

Dai SER: > situ: Di it     pe tie 

       aa îi, 

og, xcelsura: "Regiura” Gubernium | “i îi: i 
roz tibiei meioza obostivar are Di be arzi 

sa: Manuscriptis. 'Theologicorum. operum. in rationem: Studiosorum- 
non. ;Unitorum ..;elaboratorum „tam per: Eppale:j-hoe „Consistorium . 
quam. per; professorem.. Theologiae, N. U.: Georgium „Lazar : Excelso-. 
„Regio „Gubernio;:;pro;i.recensione .; exhibitis medio - pratiosi'; decreti 
Gublis' d, S"2,-Maij; a. c.::N*.3632..emanati: ea . paterna: cum .ordi-- 
natione, transpositis 'mihi, exiștentibus -ut- circa reflexiones 'per; Gu- 
bernialem „Censuram.: eorum.intuitu: positas- uberius animi: mei isensa . 
revellarem humillime referre sustineo, et quidem quoad 'occurrenterm 
observationem; em. ut in-manuscripto /Thieologi: Georgii 'Liizir. Loco :- 
Oceidens autem jugo pontificis':in fide-:summă: errantis :: subJecliis- 

est,:ponatur: + Qecidens- în varias.:;seclas.. divisus ) non «. sine magno- 

cclesiae. detrimento existat. huic. opinioni::non:modo non assentior - 

" Verum ilaesivam .eam .sententiain: tanquam .non : essentialem: integram 

ex dicto; opere. exmittendam demisse :censerem :non mirius: fundata. 
est-altera;.occurrens. reflexio ut :nâmpe: loco? Spiritus sanelus: pro= - 
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«edit a solo patre ponatur:. Spiritus sanetus procedit a patre «nam, 

orientalis non uniti ritus Ecelesia, credit et, docet spiritum .sanctum 

procedere . a: patre. sine. additamento a solo. et.quidem. exeo, qua 

*seriptura, sacra hoc ipsum ; doceat,! nullo: a..solo - .mentione. facta - 

„meqie in ullius s;! Patris. Fcelesiae, orientalis: ! prout; nec; in: Libris 

Lyturgiensis' aut; choralibus reperiatur. spiritum sanctum. a.s0lo: Patre 

procedere nec; Ecelesiam, orientalem in ,Symbolo .; „fidei 'elaborato 

:aliter profiteatur, quam, qui .a patre, procedit, nullam.; _vocis: a; solo 

«mentione, faciendo, : adeoque.. sedem hanc Eppalem nec:: credere 

„aliud. nec docere, posse, guam, qui a:patre, procedit .et mon. modo 

non consentire cura illis, qui. dicunt spiritum .sanctum. a. solo patre 

„procedere. ut, cum. additamentum .a: solo. în scriptura sacra ,non-re- 

-periatur, vel suspectum de tali doctrina Librum non possit aprobare, 

ejusdemque Authoris a professore Georgio Lazar „propoșiti vel 

-itulus' "placere * 'non; Potest . “exit "'Valachosi “Austriăchos” 'pro “qui: 

bus “hoc! “opus'! “Jaboratur “ et: qui Caeteroquiai non "dobânt ''fieri 

subditi Moscovitici, non docrinam quam Religiosus Platon Rus- 

-sico Caesari Paulo praelegit, sed quod Christus et apostoli 

"docuerunt opporteat discere, seaue alia de causa Censura Gu- 

in [+ impri- 
mendum. | ceaseț,: «dtiarm, quia , “nanuseriptupi + a parte, “Coosistorii 

Episcopalis projectatum. “supponatur non” esse absoluturn, et prae- 

terea Angustum nimis tempuş pro studiis ; excissum .non videatur 

-sufficere ad id opus methodo assumpta absolvenduza, verum prout 

ab" Una indubium est :ex:: fuso»authore: compendiose ' per: 1modum 

“Cathecheseos 'explicando! auditoribus candidatis- -per': “professorem 

“tradi posse, ita parte 'abi altera. dictum opus : jam : ex: integrum in 

"Valachicum' translatum haberi; nec “aliud “circa illud,: quam :puri- 
-satio, quae intra mensem „ad surimum  absolvetur !'restare, : Excelso 
“Regio Gubernio! illico. substernendum,. seguaciter! Episcopale:- Cons- 

“tistorium: îs quae circa: ocyus:imprimendum : submissum 'esse . manu- 
-scriptum 'sub :24:2: maji a. p. Excelso: Regio' Gubernio reverenter 
retulit,: demisse: tanto: magis:porro :etiam inhaerendum autumat; quia. 
illud  ipzum: opus. etiam per non 'subăcriptum sed'gravem utriusque 
-operis Censorem. Gubernialem tam: quoad viventem ejus in!Linguăm 
'Valachicam..versionem, 'quam 'quoad 'internum ejusdem * valorem “et 

:perfectionemi ăc :late . patentem.. Utilitatem:Lazariano'? operi “'longe 
„praeferatur,:'et plane necessariuni: pro ipsis: etiam 'sacerdotibus” re- 

"putetur: et.in. super” etiam'/per: Excelsuni”Regium Gubernium? medio 
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gratiosi decreti d'*0 7-2 Decembr. 812 N-*'9536: eroanati : paterne- 
aprobatum habeatur,! nce: secus aliter : elucubrandaei-operosae ver= 
sioni hujus 'operis manus admota fuisset.' Caeteruma : 'penes! humil- 

limam' communicatorum ahusoriptorua remissionem profundissimo- 

Vensrationis 'cultu perrenno., iii i i: Aa 
i "* Excelsi: „Regii € Gubernii mii 
i ia : : humillimus servus 
aa „. Eppus BASILIUS MOGA .m..p- 
Cibin die 30 Iunii 815. IN a 

PN a EA N - . .- - „ate 

XI 

Guvernul trimite episcopului Moga manuscrisul lui 

G! Lăzăr! împreună” cu recensiunea' “ui: Lemeni: 
EDO PORC ate Te ac, tie a a 

Episcopo Non Uritora! 
Pi e Tati. 

- Opuseulum Geozraphicvna în .usum Scholarum, „ Valachicarum 

r-G orgiuna, Lszăr “Theologum. eonseriptnm /tine Fevisionis BR, Gu- 
bernio substratum isthie. Tevisum cum "advoluta, înjius recensione. R- 

D-Veștrae, € eum în finem communicatur; ut, si! visum “faerit, usqus- 

ad concinnationem alterius hunc în finem “mrigis  accomnodabilis- 

claborati, Tibellura hune ia Seholis Juventuti praelegi curet. 

"Olaud, “ja "Tulij' 815, asia Ia , „SALA m, p. 
te 

rio 
per. 

  

Xa 

Episcopul , „Moga, . înaintează, “guvernului partea” i a: 

din Teologia dogmatică și “morală tradusă. de G. Lazăr” 

10624/815, i 

par prizee mire 

MURE ep . 

Pi tii a pete 

Txcelsum Regium Gubernium? - i: sti e ie 

In complementum Gratiosi Decreti Gubernialis sub 7 a "Deceimbris- 

1812 No" 9536 et inter alia recentioris sub 24 “Aug. a. c. No 

1918.'emanatoruni altera etiam. Pars: operis Dogmatici. et ..Moralis- 

'Theologiae, ex  Gratiose per excelsum Regium Gubernium 'medio - 

superius .laudatorum ' Deeretorum „approbato” Authore in. Linguanx:
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-Vallachicam„cohacrenter ad. Principia, Religionis non; Unita, Versa 
-ea. demissa cum. exoratione: substernere. sustinco. Egcelso Regio: Gu-, 

“Deraie, ut. tam hujus. quam. etiani primae Partis jam. „antehae sub- 

„capi “possit aratiose ordinare dignetur. “Caeterum Sedes,  Episcopalis 

'humillime inhaerendo praecibus etiam, serie; ;suarumRelationum sub 

242 Maji a. p::et!30 .lunii a. c, reverenter in Rei substrato fusis 

“profundissimo venerationis cultu maneo. 
Rp te sf ie N STA i: sii) 

“Escelsi Regii Gubernii humillimus. servus 

-Cibinii die 17" Oetobris 1815.  Episcopus BASILIUS MOGA m. p. 
10624/516 

XIII | 
i pt UTDÂLICLODU traita Viziru 

Guvernul trimite, Tui, 1... Lemeni Spre, revizie; „traduge 

rile prezentate de episcopul Moga 

  

il , 
Ioanni Lemn; Ar. Diacond Uito! i 

* Xăvoluta, isthic “pars A opezis "Dommaţicăe at Morâlis “Theolo- 
-giae în. Libgnam Valachicam cohaerenter ad principia Religionis, non 

Ubitae Vers per „Episcopuna „non, “Uaitorur. pro. revision: sub”. 

missa, R. D- Vestrae, pro. revisione, et, submittenda” „eatenus' Intor- 
ct n Poza ii 

„matione communicatur. * i       orei irita ura aa. ela 

„Clauăiopelis aie 62 Noverabris 1815... SALA. 4 m. P-., 

12 Deceiaibris Epediat(ur) IKOSZTA. M. p. i 
sia 

I 
Raportul și decizia cancelariei aulice transilvane, în 

- „chestiunea procesului, discipliriar al ici G. ngeeeu dn 
1515. 15%. ; „i N Spa DO DD, mi | 

-2950/815.  Euer Majestăt! sir Soni 
Unter dem Vorsitze des Hofkanzlers Grii:von Teleki] 
"Gegenwârtige Hofrâthe Gr. y. : ; Eszterhazi: „ref. v. Bez pre eg: non a | 
„-nyovszki, v,,  Fabiăn, y. Wajna... Aa opri n Rn mt eur, 

> if. 0 il an Der.:ki siebenbiirgisehe: Gouyernear. Graf: Baaffi Tu (aveleheă 
"von; hieraus: die 'anlicgends Denunoiation: des: Juon : : Stephanovits, 
"vorhin'! gewesenen' nicht .unirten: Piarrers' izu! Czoodsinr':Hormanns-
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rtiidter, Stuhl, jund, nachherigen . Cantors bei der. unirten Kirehe allda 
*&egen..den nicht, unirten. Bischof Basilius „Aloga; mit dem Auftrage 
„zugemittelt „w orde: die; darinn. enthaltenen. Angaben., durch .verliiss- 
liche . Rommissarien,.. ohne Autsehen Zu. erregen, genau untersuchen 
zu; lassen „und iiber.:den, Befund einen; gutiichtlichen. Bericht anher. 
zu: 'erstatten); unteriegt in' der. Anlage, die, hieriiber, durch den. von 
-seinem , Diensteifer.und Rechtschafenheit pekannten.: 'Iermannstădter. 
Stuhirichter Martin «e; Hochmeister,,. dann.; den. Hermannstiidter 
Stadthann und. :Polizey; Director Simon Schreiber abgefiihrte Unter- 
suchung. und. berichtet :, dass,. obwohl. der wider. den nicht „unirten 
Bischof, Basilius. "Aloga als Kliiger., unterzeichnete Caooder, „unirte 
Cantor „Iuon: „Stephanotits.. iu : der, Zwischenzeit, bereits mit, “'Tode 
abgegangen. “War, und. daher. die vorbenantea. Untersuchungs . „Com: 
massarien der.. Meinung .waren; dass „durch den „Tod. des Denun- 
cianten. (als eines : unruhigen.. und..ohnehin nicht von. der. „besten 
Seite. bekannten. ;Menschen). auch die. eitere. Untersuchung. aufzu- 
hâren hâtte, er, (der. k. „Gouverneur), dennoch; damit sich nicht, „beg- 
niiget; und; den; vorbenannten Commnissarien aufgetragen habe; die- 
jenigen Personen des nich. unirten ,Clerus und, Consistoriums, auf 
xvelche sich der Denunciant beruften, shatte, und welche, noch beim 
ILeben „sind;, einzeln,. und, ohne: Aufsehen zu erregen, zu vernehmen ;: 
vorziiglich aber, den 'Theologen... „und. Professor. der ; jungen ;Geist- 
lichkeit Georg Liizdr. (wwvelchen der Gouverneur, als. cinenverdeclkten 

it. Denuneianten ți fin; Verdachi,j ihatte) iiber. „seine,, Angabe , genau 
za verbăren,, Pie e Pee ar ad e | d 

: In,.Folge! dieses, Auttragea nitten. die “genannten Coraraiestirs 
unterra, 10-18. May, J; die: „Aussagen,, der. iiber. .diese Denuncia- 
ton, vernommeuen, Glieder. des nicht:unirten, Constistoriums, sowobl 
als, auch. des, Theologen.. Latzăr; ;eingesendet; und. da; lezterer i in sei- 
ner schriftlichen Erklirung verschiedene, speci fische. Fiille, angezeigt 
und, bewiesen, haben ;wollen : „dass; der. Bischof. Aoga verschiedenen | 
Individuen, ohne. dasş ,. “solehe.- den i allerhăchst;, vorgeschriebenen 
Lehrkurs absolwirt hătten, din. geistiiche, W eihe., ertheilt; anderen 
aber. obwobl, solche, den, „vollkommenen Unterricht erlanat, ; dennoch 
solche „Verweigert;, habe; so, habe ; der Gouverneur. dem . :Bischof 
Moga, din. angezeigten specifisehen Fille, ohne. Benennung des An- 
zeigers, bekannt gemacht, und: .ihm nufgotragen,  seine'. Erkl lirung 
und. „Verantwortung,. iiber, jeden. Punkt, einzusenden. ta ' sa 

<a dus; der, durch den.. Bischof „eîngereichten, | mit + Docaanenten,
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belegten' Erkliirung, und aus der. durch! die: "vorbenanten : "Coramis- 

sărs abgefiihrten: Untersuchung crgebe 'es sich: nun: 'dass':vermăgr 

Aussagen der :vernommerien Glieder : des! nicht :unirten ! ' Corsisto-: 

riums, auf xwelche doch der: Denuneiant zur 'Erprobung! seiner 'An- 

paben sich beruffen hat, die gegen! den "Bischot-: eingercichte- 

Denuneiation : ganz- falsch und. ungegriinidet sey, und 'dass: der: Bis- 

chof Moga iiber die ihra durch den Professor Lâzir zur Last gelegten: 

speci fischen Fălle: sich volikommen auspevieseni “habe. ist) 

-::%: Daher 'erachtet der E. Guccerneiiti !aass "dor :: Deniciani;. 

wenn 'er noch am! Leben îvâre; "die: 'schiirfestc': “Ahndung: Verdient 

hiitte'; da er aber "mittleriveile' verstorben ist; 'so: Kânnte' die! 'gegori 

wirtige "Untersuichung” Rein” ariderâs! 'Resultat 'haben als! daâss “den 

Theologen ! 'Lizir seine ' “angebrachte 'specitische “A nklage' desi: Bis= 

chofs (durch welche er sich” der verdsckten Coniplăcităt mit "dem 

falschen' -Denuricianteri s0 'sehr! verdăchtig gemacht habe) im: aller 

hăchsten. Nameni âut das schârfeste zu verheben: und': iderselbe'! zu: 

verhalten wire; den Bischot in! den: ffentlichen - Conisistoriol Sitz-i 

ung deswegen' um! 'Vergebung zu“bitten, und! ihn'-fiir' die'Zuliuihft 

ein: ruhigeres Betrâgen; vollozămerien! “Gehorsani, und' “die ebâhi 

rende Unterwiirfigkeit zu: geloben.:" an tota tă cete mode orbit 

+ Dieser 'Verweis : wire zur! ” Sollkocarienen i Saiisfaotion' des: 

Bischătti dem i Lâxâr durch den -Bischof 'selbst mit: dem: Beizatz zau 

ertheilen: “dass,: wenn "Ldzăr fernerhin! auf 'solehe' Art sich: schuldig- 

machen ' viirde, er 'ohne hweiterem abgeschaft; "und zi: keiner! dffent- 

lichen Dienstleistung verwendet werden wiirde ; und der: Ki UQoai=- 

" verneur hălt dafiir ;:dass' der: an 'seiner: Ehre cekriinkte “und” iiber 

Mangel an Subordination klagende” Bischof,: diese' 'stin "nothiveii- 

diges' Ansehen „ernporhebende! Genugthiiung, so 'wie auch der” unru- 

hige, sich oft' îibernehmende, und: unbesonnene”. Theolog Liz! diese: 

Demiithigung und Warnung allerdings” verdienen.' zi DE iata a 

Past : zu' gleicher Zeit : mit - der. 'voranpefiihrter Unteruichiiiig: 

îst der! weiters anliegende anderweite” Bericht: des! KE. „Siebenbir- 

  

den Vorfall: das 'der: eiechisch nicht uniite "Theclog und! Professor: 

Lâzăr den 9rten Iunius d. J. ? în einem 'Sffentlichen' 'Garten ? în 

Hermannstadt, der: zugleich în Garten ' ahwesenden!: Geseilschaft;. 

das Gesundheittrinken 'auf Euer Majestăt Xohl' zu untersagen, und: 
dapegen die Gesundheit” Napoleons auszubringen sich beiniihet habeș 

auzeiget, und zugleich' die: iiber diesen Vorfall durch den Hermann-



191 

-stădter Stadthann und Polizei: Director Simon Schreiber abgefiihrte 
Untersuchung, mit der beigefiigten Aisserung. einsendet, ......: :,., 

„.Dieses Benehmen:des Liiziir verdiene 'um .so 'mehr Ahndung 
-als es: zu einer;:Epoche . peschchen. ist, wo “Napoleon eben ; seine 
“Vorsehritte: geniacht; hatte, und es noch unge iss' wâr welchen Aus- 
«gang. dieselben nehmen wiirden. . îi! ie e ut ai 

Es wolle zwar Liizir vernidg seiner. Bioigabe. der Sache: ein€ 
„andere -selbst: mit: der. Warscheinlichkeit streitende YWendurig geben, 
und dahin 'ausdeuten als :wiire der. Vorfâll absichtlich. cingeleitet 
avorden,: und: man 'inm'so gar nach dem..Lebeu. trachte ; allein;. da 
derlei: unniitzige; aus;der Lutt. gegriffene Ausfliichte: kuine : Riick- 
-sicht: verdienen; kânnten,: das: Factuna. criviesen sei, und Lazar. auch 
;sonsten ' Beweise seines unruhigen ;: Charakters - dureh 'verschiedene 
-Auftritte, mit seinem .vorgesezten' Bischof 'gegeben . habe; so glaube 
-der.:K.: Gouverneur: das ungeacht: dessen,: das gedachter.; Theolog 
„Lăzir, durch eine: pleich auf der. That, von der Geselschaft (: welcher 
-derselbe: das. Gesundheittrinken 'auf Euer Majestăt Wobl 'untersagen 
avollte:) erhalten6 gute Tracht Schliige ; fir sein 'onbesonnenes,. und 
“striifliches ; Betragen. schon gewissermassen' gebiisset habe ;- er .doch 
-auch von; Seite. des .5tfentlichen Beispicls wegen, nicht ganz gleich- 
:giiltig: ibersehen.kann, :cine Ahndung verâienet' habe; . welche ! făr 
-diesesmal. nebst: einer ihm! durch! den nicht -unirten . Bischof . Moga 
zu ertheilenden: ernstlichen'. Verhebung -darin: bestehen kânnte : :das 
Îhni cin 10. tiigiger Arrest auferlegt werden, iin ăvelcher' Zeitfrist er 
sich: nicht; nur: aller: berauschenden! Getrinke: (; welche 'unniăsig zu 
-gebrauchen 'er. beschuldiget, wird :) zu enthalten'hiitte; sondârn auch 

„„zwei “Lage! bei AVasser und, Brod fasten. sollte ;. nach: ausgestândener 
Arrestzeit aber dem Bisehof: dariiber einen Revârs auszustellen hiitte : 
„das er nicht 'nur allein: sich :bessern: und derlei' Excessen vermeiden, 

„-sondern auch sein Anât rechtschaffen versehen, 'und:sich: von allen Su- 

“bordinationewidrigen: Handlungen enthilten wolle:iindeni er ansonsten 
bei dem ersten Excess ohne Weiters sâines s'Amtes, cutsezt werden solle. 

ete. ar pu sti pi ui Pate of teaca si 

„ Gutachten.- | moon: îi pr 
    

h . 

-ri7 sami, 
dat : 

  

ina tai Bia il in page eta me tari ame 
ti Y ermâg der a mit, dem: versteren. Berichte des ki Gouverneurs 

'Grafen Bânffy Nro 2423.815 eingesendenten iUntersuchung,. „haben 

sich die,in der luou. Stephanovitsisehen „Denunciaţion wider den 

micht, unirten „Bischof ;Aloga, in -allgemeinen,;.enthaltenen. Anklage 

  

tre :
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Punkte. nicht; bestiittigt,. und es ist! diese ganze Anklape :von:iden: 

vernommenen Gliedern des riicht Unirtem Consistoriums, auf :welche 

der Denunciant zur Erprobung seiner .Angaben'-.sich .berufte, fiir- 

grundlos,: und fiir eine niedertriăchtige - Verliăumdung erkliret-; der 

angebliche mittlerweile verstorbene Denunciant Stefanovits: aber. fiir- 

einen unruhigen, und verdichtigen .Menăchen, dem wenig--Glauben 
beigemessen "werden 'kânnte, geschiildert worden. e: iii -.i 

“i :Die» dureh den “Theologen und Professor: Georg :Lizăr »gegen 

den' Bischof: Moga vorgebrachten 'specifischen Anklage Punlte âber 

sind: durch: die: dem 'angezogenen: Berichte -des: K.: Gouverneurs'bei-— 

liegende mitiimiliclien: A kten und Docunienten : gehârig: belegte us 

serung : des : angeklagten:.Bischofs .vollkommen:'widerlegtworden +. 

denn : obwobhl :es:.auch..von ;.dem :Bischof,; und -: den : vernhommenen 

Gliedern des .nichti unirtân: Consistoriums: nicht :in Abrede „gestellet 

wird, das: von'den Studenten alljărlich: einer, oder::zwei: văr..Been- 

digung; des: theologischen;:Lehrkiirses zu: Priester geweihetiwerden,. 

sd -geschiehti dieses- nicht aus :Partheilichkeit,: sondera aus'Nothwen- 

digkeit 'zur.Versehung, Kapellanendienste :in : der bischăflichen (Ka 

pelle, und in der Absicht, damit die: Studenten auch in; den':IKir-- 

chen' Ceremonien, .und.-în - Messlesen. (: wozu' vorlăufigi die: Pricâter=- 

'weihe: unumginglich- erfordert: wird.:). geiibt „werden kânneri si: iber 

dies'.aber. erhalten diese' zu: Kapellanen: Diensten verwendtten Indi- 
widuen :nicht :eher ihte : Parochieri, :als ;bis -sig den» Scliullurs ; peen- 
digt, und :sich in figura: Consistorii: einer: Priifung unterzogenibaben.. 
in 2: Obwobl- ferner)jeder: angehende: Pfarrer 50 flor :izahleh: miisse ș: 
so iist: doch; dieses aut; Aussage der vernommenen Consistorial Glie- 
der keine willkiihrliche: Erpressung,:sondern die ninter'dem'Namen 
Szinigilie von :jeher -bestanderie “Taxe, :welehei! zur Herstellung.» des- 
bischflichen: Ornats, und der. Kapellen'Requisiten veriweridetxvird.. 

: Das: der;iTheolog.und Professor: Lăzitri nichtiiur Theilnehmer 
an: cădere, “Stephanovitsischen :'Denunciatiori,;: sonderni 1ider.':eigentliche 
JUJrheber. dieser: durchaus! falschen,:und. “ungegriindeten Angklage des- 
Bischofs Moga gewesen sei, erhellet schon aus dem Umstande, das. 
Lazar zu den in der Denunciation ină” “Allgemeinen enthaltenen An- 
klage Punkten die specifischen Fiille angegeben, und als aufgeruf- 
tener Zeipe'mit einer specifischen : Anklage: gegen den: Bischof auf 
zatreteri: sich: bereitwilligi gefunden: habe: ui: 2 var. “hi rd 

"Dieses! “wvird - 'auch'.von: beiden: durth:-die: tniershcliingă: Con 
'missăre- verhommenen' -Mitgliedern -des: nicht Unirten (onsistoriume: 
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vermuthet, und: von: dem :'einem 'derselben. Elias Popovits,:: âls: eine 

“Chatsache -init dem. Beisatze: angenommen : :das ! dieses ; daherriihre, 

weil:der. Bischof * die -Aimassungen.: dieses aufbrausenden:: Mann6s- 

nicht: dulden, : und .weili Lizir,. aus: der: 1lrsache ! das .der: Bischof | 
sine :schwelgerische, :unordentliche Lebensweise, und die: damit ver- 

bundene Verrachliissigung der „mit! vielen :Xosten' in ::Herrmanstadt 

lebenden .: Studenten.. nicht :gutheist, „die. schindlichsten -A 'Nachiedan 

iiber, den 'Bischof sich 'erlaube. ': :- cr pi te pe, 

- sist Das der: Professor. Luizăr. die -soinem Unterrichta anvortrauteia: 

Cândidaten 'd& 'Fheologie .vernachlăssige, wird -auch von ; dem an- 

deren.'vernommenen! Mitglied:.ds nicht Unirten. Consistoriums: Popa 

Buknri:Bobes;:imit: den-:Beisatze bestiittit :: das“Lăzir ; von .: jedem: 

Candidaten, în Riicksicht der gegenwiirtigen schweren Zeitumstănde 

eini-Honorarium von :5;fl;:verlangt,..und: obwobl:'er::im sWege der 

Subscription. die :Zusicherung.- dieses; Honorarii . erhalten: habe, den- 

nâch: die! Candidaten auch :auf? den. ausdriicklicheri  Befehl des -Bis- 

chofs 'nicht habe :unterrichten, und îhiien den:.Zutritti! zu: 'sich' ver- 

wiihren:wollen.-:iin i stie iti it at tea i 

„5.1 Da: nun" 'hiernacli: der Theolog/ un: Profâsor Lazar 'a.).nicht nur 

"Theilnehmer. sin -der durchaus 'falschen, und ungegriindeten .Stepha- 

novitsischen''Denniciation gepen! den nicht unirten Bischof:Mogn, 

sondern: deren eigentlicher : Urheber :gewesen'ist:; „da: b.) -derselbe 

cinc:eben' so ifalsche: und !verliiimderische: specitische: Anklage ge- 

gen den Bischof einzureichen kein Bedenken getragen: hat:i: da e.) 

er--selbst: “der: ideri- Bischof willkiihrlicher Erpressungen « fâlsehlich: 

beschuldigte; sich':selbst- di6ses Verge -hens: dadurehschuldig gemacht 

hat: Gas. 6r: den''Theologischeri! Candidaten inicht:anders':als'”: egen: 

Zusicherung: eines: Hohorarius:.per:5 fl. von'einen jeden -derselben; 

den Uateiticht: erthăilen-wollte;. da: feraer d.) Lazar von- den vernom- 

menen:zwei *Mitgliedern: des inicht » Unirtenii-Consistoriums vals ein 

anmassender,! aufbraăsender, tinrnhigerungehorsamer, ind. in seinem- 

Amte! nachliissiger | Mensch geschildert xwvird;:so verdient eriin: jeder 

Hinsichii eine :schiirfere »Ahhdung,: als: vonidem ki Gouiverneur: in 

beiden seinen vorliegenden Berichten'angetragen 'wird ; und da.an- 

lich:€:) :Derselbe:'vermâg;: des::dem: lezteren:-Berichte.des'Ki. Gou- 

vesrieuus:Nr: 1458/815:beilispenden 'Arizeige Qes:Hermanstidter Stadt 

hanus, und Polizei-Directors. Simon: Schreiber vom:14-**.unii: 815. 

einen unwiederstehligeni Hang zur Ausschweilung im'Trinken haben> 

und înehreiă Scandalose Excessea aucli bisher begangen haben soll ;'s0 

13,
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macht 'ihn:schom'diesesialleiii-in Verbinidungi: mit - dem; .dureh:die- 
Nr.;2458/815-.beilierânde --Untersuchung;:vollkommen - besiăttigtâa! 
Vorfall (: das Lazar: um 9':Junii-d. Jin cidem 6ffentlichen Garten 
“der :zugleich im: Garten' anwesenden:: Gesellschaft.: das:: Gesândheit . 
“Prinken::auf: Euer. Mâjestiit :MVonl: zii: untersagen;- und: dagegen --die. 

“Gesundheit: des: Napoleon :auszubringen: bemiihet: gewesei” sei ;: und 
anit -der,. hierbei. gemachten -weiteren':Aiisseruing, :das -'er* daruin, den 
Bouaparte so sehr liebe, weil er Conyentions, und..'nicht +: Papier: 
Găeld, gebe :). Zu: dem;::A mte -eines : Lehrers' der :jungen-; Geistlichkeit 
eines ii der: Cultur noch so 'weit' zuriickstehenden' Volkes; :als die 
Wallacheri:in: Siebenbiirăen sind; nicht geeignet;:: und :Yollends::un- 
xwiirdip, :und -bei-.seiner an: deri Tag gelegten zweideitigen Denkungs:. 
art: gefihrlich.-: spite ea paie ca tea ariații mă 
1, w Daker.: erachtet ;man ': dies.: treugehorsaimsten Orts : :-das 'dem 
“Theologen' Georg: Liizăr- în Oifentlicher:. Sitzung:'des! niclit “unirten 
“Conisistoriums 'seine “vorângefiirten : Vergehungen  durch' dea” nicht 
“Unirten: Bischof Moga :5ffentlich 'vorzuhaltei,: derselba seirieă Amtes, 
-als Professor der jungen Geistlichkeit ohne weiters - zu :entsetzen, . 
und 'die.:demselbeă bei seinem Austritte' aus dem Studium. de Theo- 
logie; auf der. liesipen: Universitit, + bis::zu ;seiner: weiteren :iV exsor” 
gung aus dem sydoxial Fond beivilligten jăhrlichen 300. î]., -+velche . 
er .bisher -auch'als! Professor :bezog,.'eiâzuzichien, -er--selbst; aber; als 
“ein verdichtiger,. und. gefihrlicher..Mânsch; : unter,-Polizei -Aufsicht . 
«zu stellenivăre, :+; sa odata e :lola crini Văsfe T co mia 
iviţii: Hiebei „erkiihnet man.-sich: feriier Euer.:Majestiit unterthinigst i 

:adizuzeigen : !das die :beiverwahrte:allerhăchete ! Entschliessunig,:ver= . 
“m6g. welcher; Euer!: Majestăt:,dem') Professor! cLâziir;: unliingst,: eing . 
"Gekialts ErhShung :von 150 flor, naut: den:c Antrag,: der-:treugehor:, 
“samsten: Hofstelle: zu bewilligen; geruhet!- haberi, an, da3:Ka.Guber. 
“nium noch: nicht iexpedirt.:vtorden,'-und - man, diest! treugehorsamsten șI "Orts des' Dafiirhaltens, sei: das -diese IGehalts-Zuiage, dem! auf.: Worz . - “sehlang: des Bischofs dureh' das :K. Gubernium:zui bensnnenden neuen | 'Professor.der. nicht unirten. jugen.Geistlichkeit; aus A lerhăchstâe | 
“Gnade, zur; heili-zu: werden: hâtte; tin ra beremoi lan ioeiza e. -i10:) Ferner "glaubt; măn: dies: treugchorsamgten „Ortsizur:allerhăc: 
'stenz:W'issenschaft; hier! benierhen::za:miissen!:e das'rdem sicbenbiir= | 'giseheninicht unirten Bisehot;vermăji: A mtseiistruetiori alle Geld-: Brpressungen!'vori deni ihnd-untergeorâneten: Clârăs und, Volke, uri 
“tersâgt; und:rhament] ich -die :Abnahme: der:"sopenah nter: (axdo:Exa=. 
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minum pro suscipiendis Sacris Ordinibus verboten worden sei, das 
aber die so genannte. Singelia, oder Taxa pro. Deereto investiendi. | 

Parochi. mit der “vorbenanten. Examiaum “Taxa: : (ielehe: “auch: bei 

dem Illyrischen Clerns tin Ungarn abzunehmen'verbothen worden 

ist, :) nicht einerlei sei, und laut des sogenannten Reseripti Decla- 

fătorii vom: 16 ten Julii . 1779: auch bei "dem: Ilyrischen Clerus in 

Ungarn. bestehs,. und vermâg '92"1* Punkts- des! besagten “Reseripti 

Declaratorii. “dergestalit festpesezt” sei ;: Das” 1“tcns unter dicsem Titel 

der angelende! Pfarrer * von jedem' zu 'seirieni Pfatrei! gehârigen Haiise 
"30 x'r. zu “bezahlen' habe! "das aber” grtens,; Dies6 Zahlang,” ivenn "auch 

 iăehr als 100: Hiiuser: zut ciner' "“Pfarre: 'gehăren, den” Betrag von: "50 

flor, nicht! îiberschreiten” diirte ;* und: Bras jvenii: "mehrere: “Pfârter 

oder Geistliche in cinera 'Orte, oder: în''eiferi Ptarrei Destellet : "Ver 
den: die: zu “dieser: Pfarrei ” 'gehărigen' 'Hănsex unter den” Giistlichen 

gehărig: anfgetheilt; und jeder' davon die! "betimnate Anzahl crhalteri 

” solle ; ;:'s0 das; wenn: einer. “ dicser: Geistlichân' 'Stirbtp 'deri ai Qosscir 

Stelle''eintrcitende: neu6 Geistliche ! nicht! Von, Săi nintlieheni! za der 

ganzani: Pfatre! &ehătigeni 'Hiiusern; sondorii nur! “von (der ihm* “zugiei 

theilten“ Hiiuscr “A nzahl die; Siagielie, das: ist 30 x e ăă fir cin: jedes 
Haus zu: 'eiitrichteni habe. mei moi ore ni atieoirio ri d 

oii Dal nun: bei! deră deraligen' Voifalireai "desi Siebenbiitgischei 

nicht unirten” Bischofs, rhach! 'derselbai” vor "jedemi": 

Pfătrer 50 flor: 'als“Singălic 'abnimimt;? 'dennioch: darinii:: daan und: 

wann eine Irregularitaet sich ereignen' iirfte, das“jene Pfarrer, zu: 

deren. Pfârrei 'keine: 100" Hiuser gehăren, iiber 'dic : Gebiihr :zahlen 

miissen ; so wird diese Hofstelle nach Herablangung der Allerh5- 

chsten Entschliessung îiiber diesen ;Vortrag den. nicht unirten Bi- 

schof durch das k, Gubernium auf. die genaue Beobachtung der Vor. 

angefiihrten * Vorschiife: mit dem” “Boizatze an anweisen Iasseniii “das er: 

nui. în: Făllen,i so die” A'nzâhl "der 'zu- diner “Piairă Schăripân: Hiiuer 

100 erreicht, oder iibersteipet, die: bestimmte' Singilie von 50 flor., 

unter dieser fahl aber nur 30 kr. von jedem, zu der ibetreffenden, 

Pfarrei, „gehorigen, Hause abzunehmen, PRE Seti 
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Aptobărea deciziunei. cancelariei. 'aulice transilvane în în 

£ i! chestiunea lui. G. Lazăr. 

Dea g. n. u. Bischote “Basil Moga. ist xvegen * Abnahme, der 
hier vorkommenden 'Taxen. von seinem Kierus, iiberhaupt, șo wie 
insbesonders riicksiehtlich. der sogenannten. Szingilie-Taxe, die. von 
der “Hofkanzlei. angetragene Weisung zu ertheilen, und ihm, zugleich 
zu “bedeuten, das. nur :im îâussersten Nothfalle die . - Befârderung 
seiner geistlichen Zăglinge. (zum Priester- ) Weihen vor. “Vollendung 
des vorgeschriebenen theologischen,. Kurses, und: nie ohne. vorlâu-, 
figen Konsens des -Guberniums statthaben diirte. IRI 
a „Der: ganz, ausgeartete : Professor Georg Lazar ist. seines; Lehr- 

amts, “mit Verlust : des. bisher aus :dem Sydoxialfond - bezogenen 
jiiholichen Gehalts - -von dreihundert Gulden: “und der il jiingsthia 
iber den, “Kanzleivortrap, vom-ll August, d. J. verwilligten zeitlichen, 
Zulage, per .150 fl. ohne weiterm zu entsetzen „und die Korrekzion 
desselben und die „diestăllige Behandlung nach, - den. kanonischen, 
Vorsehriften, iu soweit diesen keine kânigliche Verordnung ;, im 
"Wege: steht, dem Bischofe: zu. îiberlassen,, doch ferneres . Betragen 
“von Seite der „Polizei Behărden. stets genau zu beobachteu., i tii 

„Den ibrigen Inhalt dieses Vortrages nchme Ich zur VW iei 
;„XVien d.: 22. Oktober., 1815... -.: -, iza Da citate 
Auf: ausăriektichen „Betehl . Seiner,, seta, RAINER m.-p. . 
i, ai DE ela e cae aaa 

o XVI Dai i] 

Cancelarul! “Teleki „comunică guvernului” drdeleaii acei 
«Ziunea, în; privinţa chestiunei, episcopului, Moga; şi 

i ia ut „ destituirii lui: 'G.- “Lazăr! ta farsa E No 2950/1815. ss pini ari i 

      

“ii ue i EN pci "stii 

pat a tăi sSacratissimae Caesarto: 'Regiac: ei "A postolicăiă” Majestătis 'Dui 'Dhi Nostri Clementissimi Nomine,; Regio, Magni: 'Principatus . =. me i ; „Jransvilvaniae Gubernio intimandurn. ! 

“Innotescehte 'Suae: 'Majăstati Saoratissimae eo, quod . Episeo- pus non unitorum Basilius dloga parte ab una sui Ritus Theolo-. giae candidatos non nunquam ante absolutum altissime praescriptum



- 197: = 

"SACro3, iordines admiţtere, parte v vero roab alțera.. A. singulo, neo, ordinato 

-sacerdate, seu: parocho ;titulo singiliae  indiseriminatim :50; florenos: 

-desumere . consueverit: "Altefata ;Sua..Majestas;:Sacratisşima „benigne: 

dubere dignata est: Episcopo non Unitorum Basilio.Moga sigaificandum. 

-esse: quod sacerdotii candidatorum ordinatio.şeu ad suscipiendos.sacros; 
-ordines admissio ante absoluțum'praescriptum 'Fheologiae,seu;praelec-: 

“tionum,; Dogrmaticarara Cursum. nonnisi.in extremo „mecessitațis, casu et. 

„»nunquam absque praevio. Regii Gubernji. indultu locum. obtinere. paossit.: 

sn: desumtione. auțem : Singiliae seu “Taxae pro. Decreto inves-: 

tiendi Parochi:pendi : solitae (:aliarum .quovis nomine: venientium: 

“Maxarum sive;a; elero sive a .populo..„non unito desumptione juxta: 

-clarum înstructionis Episcopalis .praescriptum porro „etiam simpli=: 
-citer interdieto: manente:) „sequenţes .Regulas :pro .clero „etiam ; Illy-, 

irico in Regno;Hungariae vigore benigai :Rescripti: Regii, declaratorii. 

«dto 3163. Julii;a.. 1779 .emanati .praescriptas . ... „esse: «i iii: 

af 1.-Quod .hoc.titulo, quivis neo: ordinatus Parochus a :singula; 

-ad eiusdem :Parochiam pertinente: Domo. 30 Aros .solvendos habeat;, 

cate -797%) haec. solutio. si; etiam ,plures: quam :100 -Domus ad ;unam; 

iParochiara pertinerent, symmam 50 florenorura haud excedere possit et. 
„in 879). Si; plures, Parochi seu, sacerdotes: in .uno jloco -seu: in „una. 

'Parochia :constituantur,. Domus ad: hanc Parochiam pertinentes-inter: 

-saperdotes; şubdividendae. sunt, et: unicuique . illorum.;.determinatus! 

“numerus assignandus est, ita quidem, ut si unus ex his sacerdotibus! 

'moriatur, in illius locum suecedens novus sacerdos! pon,a „Singulis 

-ad totam Parochiam pertinentibus Domibus, sed” olut a numero 

“Domorum eidem assignatarum singiliae: Taxam, scul 30 X70s pro 

-singula Domo solvere teneatur. | 

Ex quibus eo suapte fluente, quod Episcopus 'non unitus a 

neoordinandis Purochis tune solum' dum numerus Domorum ad 

. nam, Parochiam. perținențium eentenarium, numerum, adaequat, vel 

excesit, dşterminatain 50. florenoruni „sinăilino taxa „exigere, infra 

'hunc! numerum autem :30 IX 705 tântini! a 'singula” '40m6' ad concer- 

nentem Parochiam pertinente desumere possit; Gubernium Regium 

“în, huius; conformitate fipiscopum :non.; Unitum.: Moga „congruienter 
inviabitşet. effectui , tam ; huius, „quam . alterius..praeallatae, ; quod 
“Theologiae: Candidatorum .nonnisi ,absoiuto; praescripto ::Dogmatica-=+: 

“ram praeectipnum ;cursu;..ordinarie „ad ;:sacrorpm.;,ordinum; suscep+!: 

:tionem admittendos reditae altissimae. Resolutionis; serio -;invigilabit.” 
a. / . 1 

+
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-obi: Caeterum; quum “sia: Mtas Ssimar' propositam 'per” Guberiiiuir> 
Regium:medio' relationis: sune dto'28 Iunii a:"c:i Nr. :567 8'"(:cuius: 
provocatuia -isthic'iin 'advoluto “remittitur) 'praehabiti per" Graeci: 
Ritus 'non: “Unitorum “Theologiae *'candidatorur ! professorern!* Gedr=:- 
gium: Laxar e fundo' (sidoxiali) “300: flor, 'salării 'ad: :450; floranos! 
auctionem 'iam! vigore resolutionis: Repine dto' 31 i'Augusti: ac. edi-- | 
tae -:applacidare dignata - “fuisset,: inedio: alterius: „7 4:praesentis: 
mensis'editae Benignae Resolutionis "Repiae' vero" fatum': Georgiumi 
Lazar :0b”:yarios':'per ::eundeni: comissos  excessus "a: praehabito- 
professoris:officiv- amovendum: decravisset (:quemadinodum: id! Gub. 
Regium' -a' Domino *Comite:: Gavernatore :: Regio iiuberius! iătel= 
lecturum 'est:) ea 'est: poiiro 'Suae :Majestatia :-Sacratissiniae 'benipnă: 
mens- et volintas,“ut adauctum hoc 450':florenoram 'salarium '(: abs: 
que omni'tamen'procentuili adjuto,''quod status -ofticiălibus respectu-- 
modernae caristiae benigne adplacidatum 'est :) persolvendum novo. per: 
Gubernium Regium erga propositionem Episcopi denominando' Giraeci:- 
Ritus-:non Uhniti “Theologiac ! Cândiditorum”! Professori* cedat, Re 
giumque Gubernium pro restauratida hac: Professoris” tatione iper: 
dimissionem: Georgii Lazar: in vacanta: recidente,' ergal prăâviam Episcopi non uniti” Moga 'candidationema- Individuum iombi:respeetiăi. ad” hoc: munus: idoneumi sin ''niora: denominet, Cui in:reliquo' altefata 
Sua: Sacratissima : Majestas! Gratia.: Caesareo " Repia et: Principal: benigne: propensa: maneti Datum Vienne: Austriac: 'die'27-a:c Ooto= bris:1815,...: ZEI 0 ai În dz zei ; Si ai i io   

SI Îi Pe TOTI 
   > in tim az Baa Pai Tai pir 0Î ţii eur 

“ Sam: G. TELEKI n, p Lita dai il SD sg ii Iei 

     

= toat Li tOl i cs uonţ ii riul oii carni în 
€ a i titi Lc utonță seat reala „ip 1916 22/1171. 944/816., 
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| Ia) szories ama PER un Pia Doors etrrei Go arin si Die Ritiu pui) XVII, DĂ rio | zibuniil eri dafin perene EI ai NE po 
: Otai a iii a Tai teitzst o ati iuni Ditec i pia 
Nota cancelariei boemo-austriaca -Cătră cancelaria: a a De coama CA dă o Tr Crt ILUZII --tansilvană; cerând informaţitini despre. G. » Luazăr. Miiegată zeeritaiteade i) zeci tare, d Irtoai in "zau too menta „ibinvDăviman :seit 'langer Zit: 

einen; tauglichen: Religionislehre 

7 
Vai 

  
Sr 

mit 'vieler  Schwierigkeit:: gekămpfetii : i r'fur:die''philosophische Jugand dex 
griechisch-nicht: unirten !Kirche:zui Ozernovită “în! der: Bukovinazu “finden;: und 'da inan'andrerseits von 'einem talentvollen: Priester'dieser Kirche::Georg i La:ar:Neis; das” er: oi i8 oder 4:Jahran- die Theo 1 

.
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ilogie auf, hiesiger.Univeritiţ, studiret.und ; şich!. mit,;vielen., Fleiss, 

'Cifer, und Sittlichkeit ausgezeiehnet-—endlich , da, man . vernommen 
hat, er, halte sich. gegenwiărtig. i in, Hermannstadt auf:.so-w ;endet man 

sich in: Dienstfreundsehaft an eine l5bl. siebenbiirgisehe, Hofkanzley, 

:mit. dem ;Ersuchen,.. VW ohldieselbe, beliebe.. „den. -Dbemelideten.; Priester 

Geory Lazar durch die betreffenden Behărden, aufsuchen, und be- 
'Îragen zu lassen: ob er nicht die “Iane der Belidionslelre. fâr 

anstalt ibernehmen volle, mit dena Bădeuten,:  dasă mit dieser 

“Kauzeliein Gehalt'xon jihrlichen 600 fl. W. W. verbunden sei. 

“Eine l5bl. konig. siebenbiirgische Hofkanzley wird ferner eruscht, 
-die diessfillige erhaltene Aeussârubg Lazars und das sonst von 

ihm zur. Kenutniss _gebrachte, so bald als thunlich gefiilligst anher 

-mitzutheilen, damit” mân “die ' Veiteren Massfegela: zur! "driogenden 

MDesetzung dieser! Tiehrianzel” „erereiten kânnei 5 ci: 

Vien den 22 Miirz 1816. | oa po tzţ 
An Eine „I9bl, Kăniga 7 biirigische, Hoficanzley. | | 
sitter i zi AO moni caz a taiat urii 

EN e fr ua UGAMT, „O, p, ua 

x. k. Bihmisch-bterr, Hofannei) 
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“An dis, E E tereinigte, Flofianizley,.. Ş Au , N i 

  

ip ir 

sui da Brmviedenine auf: die verehrliche Note Biner. Lala vom 22: tea 

Mirz! 4. Jiii:No. A5 belangend:, die ::dem: 7-biiurg. griechiseh, nicht 

unirten Geistlichen: Georg Lizăr zugedachte Kanzel-der Religionslehre. 
ifiir:die philosophischo'Jugend -det: griechisch: nicht unirteri Kirche: 

„zu' Csernovitz:: giebt:man sich :die:: Ehre':Einer IL5bl.: den: beigehen:, 
den allhst. resolvirten Vortrag, gegen gefăllige Zuriickstellung: 

.mitzutheilen, aus w elchem Fine L5bl. mit mehreren zu; entnehmen 

belieben wird: dass besagter Georg, Ldzdr, der i în, î. -biirgon. Lehrer 

-der jungen Greistlichkeit der gr. nicht unieten Religion war, “vegen 

iasubordinationsw idrigen  Benehmens gegen seineni Bischof, und 

—wvegen anderer Vergehungen .scines .Amtes entsezt und der Aufsicht 

-der Polizey Behârden unterzogen worden sey. ;
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"Ob muti! Bine -Lobloibei dieser: Bewanăiiiss!'dâr :Sache: das: Amt 

âines': Religioris“Lehiers:'zu 'Osernovitz,:noch ferner 'dein “Desajgfen. 

Gori Lzir 'zinzliverirauen -gesviineni! sey? dâriiber sieht; mân hicrorts. 
der: îveiteren'- Erfnunp" der 'Gesinnungen '6ntgegăn, 'uva-isohin das: 

jciters' Erforderliche: diessfalls von: hieraus” veranlassen'zu binen;. 

0 Nea dei "19 April 1810 SE 
i: RI RE Ti Be aa 

Na )       
    

pi : ED ALI ur . EI BEI a Ei 

Vidi: ESZIERHAZY -m; p.. .. îi td DE RVE a ti 
zeita Ce TELERI DP ie ii ta ce eee di iza (n i îs 

iii a iothidi aa „ ROZMA De 4 Peer 

       
; [a II i s.a ta i pt a at otai at Dt Ci , Ra 

ji o gel „XIX E Pat a FIE sib. 
e tatii ce lt ete tie iapa di Cancelaria, boemo-austriacă , renunţă la. aplibare “lui: a Dea aa Be a ta ad tute 

G. Lazăr. ca profesor. la, Cernăuţi, tits da, „SU 

1816. 3/V. 1474/8516. Ii sit E mb are 
? 

  

fe 4 Ai morii 7 pitt Ca niitrua Indem man den voi. Biner Lobl. K. FR. vercinigteni i Hofltanzley- 
mittelst verehrlicher Note vom 13" April d. J. Zahl 944 dienst- 
freundlichst: mitgetheiltăn " hăchst “resolvirten. Vortrag vom .15-te: 
Sept. 1$15 in Betreff des gr. n.unirten Religions-Geistlichen Georg: 
Lazar hierneben danknehmig ! Wohlderselben zuriich zu. stellen 
die Ehre hat, wird zugleich. die Erkliirung beygefiigt, dass  wegen; den în jeiiera Vortng “Rice bl. IE '7păiisoliial"titahaley- 
angefiihrten Discipliriâr 'und'"politischâii! (LV ergetingen und îibrigen 
Lebensweise des besagten Georg Lazar hierorts auf seine Anstel- 
lung als Religionslehrer" fiir “Seine " Glniubeăsgtdossene philosophi- 
schen' Schiiler,: in- Căcrnoztita! hierorts -nichtr-mehr--gedacht ajerden - 
knne,"'und -man sich zur Auffindubgieines:ânderen zu: dieseri, Lehr= 
amte! tauiglichen ! und: âunehmbaren. “Mannes';- derselben..i-gir. a-nicht: 
unirten Kirche: ân "den: Hernn :- Frâbisehofitvon >: Carloaitz, „diurehi. 
die“ K.:'ungarische: Hofkanzley;:zu-4enden gedenle: ien: den. 3-7. MayiI816, i: ti aaa ii at pf ej ger pi Di tr Sierra  teiiiia usb rai E pag Mi 

An Fine, Lobl::i iii tit ciceii 
r 

dă d 

   
    

  

Pila Dan a A S3> KE T-biirgische, Hofkânzley. se: za îŢ d i - bă 
DS e DOI ga pui Piri: , 
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Vera a stiri 

i, Documente, puiicte-i de. a. "Hori a vetre reiese 

sli i nu AD paie sa sola Tag oa pt i oa die : 

> 

= i Pasapăttul” şi: Cătantina- lui: G Lazăr) 
, Șanităte Fedo' fir” Petsohen, iri 
i 0) pati, : 

a; „Bass, Vorzeiger 'dioses + Namens/ “Georg: “Lazar ţ), Professor, 

Kais. Kânigl., Unterthan, zu Freck 5) “wohnhaft, ledigen, Ștandes, 30 
Jahr ir alt, mitlerer Statur, braune Augen, braunen Angesichta, deutsch 

„miha 
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de data - 19 luay, 823, de 11. ten “Tully, 823, în, ietize. Contumaz 

-eingetreten. und nach allhier: von 11- ten bis... volistreckter Contumaz 

'Efist” von 5 'Tagen, 'sammt bey sich “habender pehărig gercinigter 

Bapage und  Effeckten als: 1 klein Calles, 1 Schublaa-Kasten, 

:2.. Reise: Ioffer,:1 : Verschlagel, 1 YVagentrugel. mit 'verschiedenen 

:Schriften, i 1: Baadwahne' mit! 300: “Biicher,: 1: Messtisch: mit 'Jnstru= 

“menten vind! zugehăi;: 1” Winulid (2), 8 Madrazeri: 5 "Battiiberziige, 

4! "Iotzen, 7 Wildschen 2), 2  Polze,, 3. silberne 'Sackuhren,. 5. sil- 

perne Loftel,. „Î: păr. Hosen, .5 R : Schlafleibel,. 2 Pălze,. :3, Kupfera= 

Xessel, 4 par Stiffeln, 1 Mantel,. 3! IJeberrăclie; 3 Frack, 2 Spenzel, 

:6: Weste,: 50 -St: Hals und: Schnuptiche '(șic),- l- Stockuhr, 12 par 

silbere Spore, 10'' 'Heniden,, 5 „par! "Gattien, 2 “PE, Saint” Reitzeuz, 

'bey, vollkommener” Gestindheit. entlassen, und. zar Erhebung. des er- 

torderlichea. weiteren..  Passcs ; „an das, l5bl.. R. R: Militair ; Grânz 

“Comando in Rothenthurza angevwiesen vorden miră hiermit von 

-A mstiwegen.: bestitiget, : + Daia nici ai 

mini “Rothturni, der 16-ten Jay Aino 1823. i aaa N 

pe i Per Kaiserl. Kânigl. Contumaz-A mi, allda 

ru iii iz . Contumaz-:Director: ISCHICK. m..p.! -. :: i: 

tutte i  DontumazrArti Dr. HOCHMASER m. B vb 

+ 14) Ja întoarcerea: Ba acasă, ! “a. Liar a sriroit din: partea - tortaţnde 

austriace dela frontieră, dela Turnul Roşu, acest; certificat pe: care îl: dăm în 

-original. Din el se poate constata data exactă a întoarcerii lui Lazar la Arriz, 

precum şi din ce cra format întregul său bagaj. 

2 Mit Bruder Onja Lazaroja. Bă RR 

3) Freck e numele german al Avrigului, ung. “Pole. at a 

iata
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2. Moștenirea lăsată de Gheorghe Lazăr !) : 

Auszug des Frecker Theil Amts-Prottocoll 'P. 381: M. 4: 
den 2-ten 9-ter 923 wird der Nachlass deș allhier Verstorbenen Theo- 
logen der disunirten : Religion Hr George : “Laszar, ! vwelcher ohne 
leibliche Erben gestorben, daher seine Geschwiester Ongja, Sillia?) 
Luka und.Ana „verheiratete. Iuon «Poppa.: „Rakotte, als; sErben eiu- 
tretten, nachstehender Massen iaufgetheilet:,. i i 

„Das ganze Vermgen, samt dem zvisehen „Mathei,Oprien und 
Iuon' Szas Jieecuden Hoţt,, “und! dem” darauf befindlichen “ &emauer-. 

Ţ ten” mit! Ziceela” “stdeciteiii bâufalligăn Haus” af botrageri”-! mină zi vită și 24, e rii sl „sr d     AA iai i , , d Isi el 
i “" Passivă' 'betinden'” “sich” bey dem: Bruderi Olizia FI 1. doo: 

“den Antheil der Puppilleri am "Hoff, “von “der“! PAL mei ek. 
suie Șenyistăe, Szanosia: 07 za Ma lan Dep iita ia: 

  ii „aia 

“Surpia 116 X52: . 
ia     E Bi : : data Dia ai 2003 

121.53) HoriasPetre Petrescu; Contorb.: Lit 1906: pi 1130: :-Domnul- Horia: 
Petre, Petrescu, însoţeşte documentele: ce; ;publicăi cu. următoarea notită.::, uz „In numărul 1 an. V'al. Semănătorului, „d. Ne Iorga amintește î în cronică. iapa niste documente afhitoare la familia Maxim din Atrig,. locul, nasterii lui: Gh. Lazăr, referitoara la viata. acestuia:" Având Ocazia! 'să copiez, în cursul unei: 
călătorii în țara: Făs găraşului acuma doi' ati aceste docuimeht;, le public i în acâastii+ revistă amintind totodată. şi istoricul lor. +: 
“ie *D-l: Mazim; „negustor în Avrig se află. în, »Posesiunea, originalelor. -Tespec-- tive, Fratele „d-sale d.; Nic. Maxim, ingiver. în Călărași, le- a luat dela dânsul cu scopul, de'a le "dărui Academiei Române, „Aceasta S'a „întâmplat ct vre- o. 52 “6: ani înainte. După toată: “probab; litatea însă. documentele n'au “ajunsi tacit 1I& destinaţiunea lor. Textele” cari urmează sunt t edpii "după: căpiile fidele! ale ofi- ginalelor 'respective,: „i: ir ic ip a ie ; : 3 "4 Fr zare Aa cats 

a 

  

tape. N . pt iai? îi ee a 

Documentele acestea suut interesante, 
„murit ziua morţii lui Gh. -Lazăr-— arată 
când a murit el. 

Eliad ne' dă-caâ an al “morții lui Liza anul: 
şi lit p. 1820.No. 6 retip.:in' Lepturariul : lui: 
urm. „Viena 1864), ceea. ce. evident 'e greşit,.P,. : Poenari în discursul su de- recepţie “la Academia Românii dă an, 1823, fără a aduce altă . dată mai pre=- _cisă (Anal soc, ac. rom: a-1871: vol IV:p.: III: urm.) D-l.. Iorga, : vorbind des- pre Lazăr observă: se stinse, nu Stim bine! nici! la ce! !datăs. "st, lit, rom. 2:din XVIII vol: 11! pag. 530): “ Actele” ce urmeazii „ne: ajută a  preciză” mai bine coaste” dată, între Iulie şi Noembrie 1823, NS HD ie *) Sillia= Vasile, zii dn! Liz tare 3 

de oarece deși. nu dovedesc lă-. 
ă totuş anul și, „aproximativ, timpul anului: 

1822 (Foaia p. minte, inima. 
Pumhul tom 1V. p. I. p. III. 
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Wenn nun diese Passiva von der Vermogenssumma abgezogen 

averden, 'so bleibt theiliges Vermâgen . . . . . . FL. 3046X10 

diese in 4 gleiche Theile getheilet so erhalt jedes 

der 4. Erben pro Rate. . . . ...., . . .. . FI. T61X32!/ 
:An diesen wird der Bruder Ongja escontentirt wie folget 

iSeinen Antheil am Hoff mit... . . Fl 124X382 

vei pi 
iport i i Im Mitteitelă 9: ei TF! 

„Binen Aker von 3, ex lunka: Bulger V. . FL. 12X— 

PERIE DRE Se SIP eat : Pe Sz NO i ELE Date citati pati cani 

An “Activa 

In der Wallachey! von: 2,800: Lei; “nach îi a! 

dermaligem.. Cours, in OE. W. gerechnet sei- au 

„nen 'Antheil mit. i i , n m “pi, fax 

e Suniaa FI. 161X32, 
Zis die 

ia a Dot ii i Za til i iu si 3 

  

zf ii 

     
    

   

stiti i pe ATauss:u.i a, atu 49 
NR Zohan: Tir: Mărin! e 
Mae pi ai 'Szonto : Spiridon | . isi Ta cr Ei ii 

ii î- at Mich.: Krauss m.: n. Not. + sir iata sii 
soi a prana fetei lauzi 

Deta “neilazts! Protigeoii “cleichlzutenă! herauegegeben, durcli 
mie Dat it 

Aichi: Krauss m p N 
iii dala 7 dpi 

         

  

   
    

        

   
   

    

f- iizetoo pri i 

oii stie     
sosi ae seg seta) ut tei 

iona sua i rsti 

a 

  

mai Is 
.ş ' . ... 

a) Azi: tat 

  

î Se-ubriubuiro 

40 oii af 

e Uri ti)



  

   

7 ) Pi 7 
. r d. , 4 | a ru RE “ip ij tr af fl i fa si b Pi tai e 7 : 

, or a , fa Ei aa 3 > ia ui 
Mă ata i 2 vu 2 . 

- 4 - * i, IE Nae iau) 

Ps . R tar |? 9 ta a o € . î. , - 

- € 7 . - 
i. pr . ta rţ i ea tr) i ci ) ia 

  

IV. Anaforalele Eforilor și 'nizăinuvile lui 1. Caragea: 

o N E ma „Vodă îs Pia sii a 

privitoare la deschiderea scoalei lui G. Lazăr 

rio | 

Prea înalte şi, prea! nobile stăpâne,:,i, i is i 

Cunoscând rivna Mărici “ale cea vie gântru'luminiaeca popo:- 
rulăi -supus' Măriei' Tale, prin învăţătură, şi pentru care s6op: sfânt. 
priveşte și pitacul dat în ultimul timp, ca să ne întrunim și să ne: 
consfătuim despre alegerea. profesorilor. spre'mai bună orinduire. a. 
şcoalei domneşti din Bucureşti, cato va fide mai mare folos, dacă! 
în această şcoală se va predă atât studiile gramaticale cât și cate-. 
chismul sfintei noastre religiuni și câteva din cele. mai de „trebu- 
înţă ştiinţe ca să poată din âcenstă școală! să s6 formeze bini îm- 
piegaţi pentru cancelarii și judecătorii. Ucânicii pe lângă" aceasta 
să fie deprinşi și cu măsurarea moșiilor și locurilor, ceea ce este: 
foarte de folos pentru ingineri. Ne-am întrunit dar şi consfătuin- 
du-ne am convenit asupra modului organizării unei asemenea şcoale- 
și am proiectat următoarele puncte: 1) să se instituie o școală . în. 
București de învăţământ românesc în sf, mănăstire Sf. Gheorghe,. 
orinduindu-se numărul trebuincios de odăi pentru clase și locuinţe: 
dascălilor, 2) să se orinduiască în această școală tr 
câre unul să se ocupe cu ucenicii cu totul înce 
văţa să cite 

ei dascăli, ' din 

pători spre a-i în-- 
ască şi să scrie cât se poate de lămurit și de curată. 

scrisoare, iar cellalt să predeă gramatie 
în modul cel mai metodic. 
fiecare zi după amiazi, I 

a şi ortografia și sintaxa 
Tot el să predea și sf; Catechism,. în. 

ar al treilea să predea. aritmetica şi geo-- 
metria înainte de amiazi şi un mic curs de geografie după amiazii. 
Tot acest profesor să fie însărcinat : cu : 6xeraitarea "ucenicilor la.



  

măsurarea, pământului, ieşind, cu ei: in. oraş: sân. „timpul, va per- 
mite, pentru. măsurarea a diverse, „locuri: de, forme, peregulate.. AL 

3-lea, :Afară, de, dascălul hotărit pentru, ucenicii începători,. eeilalţ 
doi vor fi însărcinaţi și cu conducerea . ucenicilor lașcoala, cea 
mare pentru a fi supuși unui examen, spre a se constată progresuh 

făcut de ei. 4) Să se orinduiască învăţători români la toate orașele: 
celor 12 judeţe și să li se dea leafă fiecăruia cu 250 taleri pe an: 
şi la. cele, 7 orașe, adică „Târgovişte, Campulung, Ploeşti, Câmpina, 

Urziceni, Găești și Roşiorii de-vede, aflătoare în eparhia , sf. Metro- 

polii, P-Sa Metropolitii să fie înshiecipat eu așezarea” “unor. profe- “ 

nesuficientă, s | să apeleze la locuitori, să contribiie fiecate după “puţere 

cu o mică sumă, Asemenea P. S-Sa să aibă grijă să oiinduiască 

asupra ficeărei din școalele mari suș arătate "câte! doi și, “chiar trez 

epitropi 'dintre cei mai în vază şi rai de folos îi mai cu deosebire 

să “fie! xânduiţi acei, cari vor: trimite. şi copiii lor” la școală; ca „să 
se! inniienseă de bus rinduiala şeoalei. Să, fie „Sbligat! semenii 

eforilor, să “aducă şi i catalogul şcolarilor freduentând fiece şcoală, 

catalog, care: va purtă și "semnătura fiecărui dascăl în „deosebi, cât 

şi acea a “epistaţilor orinduiţi, cu arătare Tămurită cali școlarii au 

terminat; şi “aceştia să declare” în deosebi, 'de au fost mulţuriţi de 

învăţătura tuturor materiilor ce li Sa, "Predat' și că Sa dus” acasă 

cu dorinţa exprimată de'a veni” “la” 'şeoala din, , Bucureşti, spre “a 

urmă mai “departe învățătura; Cei cari vor fi doritori * să vie. la 

această şcoală din Bucureşti, . sii aducă 'certificaţ de: “buna: lor. pur- 

tare și învăţătură din partea dascălilor Și, 'epitropilor: şcoalei” unde 

au învățat. " Şcoalele din cele trei „Oraşe : Curtea ' 'de „Argeş, Piteşti» 

şi. “Slatina. vor fi „Sub îngrijirea P. $. Episcopul de “Argeş păsţrân- 

dii-șe aceleăşi rcgule și. „dispoziţiuni' arătate mai sus, "lar celelalte 

cinci, orașe: "Focșani, Rimnieul (Sărat): Mizilul,” Urlaţi şi | “Vălenii 

de: Munte 'să fie sub! privigherea, E, S. “Bpiscopul (Buzău), tot, în 

aceleaşi condițiuni.” A i 

Aceste, sunt cele' 'pitoiectate de: noi și le supunem la adânca 

judecată; a Mitriei Tale de Dumnezeu păzite, rugând umilit, că "dacă 

Vor îi primite, să fie întărite. şi cu „pecetea domnească 'spre a 'se 

pune '2n lucrare * şi să rămâie ! pe viitor mestrămutate. Aceasta! este 

plecata noastră rugăminte, iar primirea ei “rămâne Ja voia şi hotă- 

rîrea Măriei Tale de Dumnezeu păzite, — 10; Decembrie” 1817.
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L Seinaţii PAL: Ungeo-Vlâhiăi Nectaiie: Iosif: “Arecş Constântin 
al i Buăbătai Ur: “Ghicaii Constantin: a it: i “Mihail” Manu,      
Gri Băleanu; Gni Slătincanu, Alexandru Aiăprcordat, G: Golescu 
şi “Alexandru Filipesău Dios) io ie in ieri i 7 en 

eta me i Da ta ae Dia fiara 

  

veninhritra a    mm a il    
o Xoâni Gheorghă, Caragea! Voevod: i osie. zetile ylăhiscoie : . a . , - ci Ur ţa ze 3 sie: 

  

ani „Privind Domnia” mea la , podoaba şi. rodul, ce, “urmează - a se | 
mpricinui,. atât politiceştilor cât, și bișericeşcilor” slujbe din lurainarea 
înyățăturei. ce au-a dobândi cei ce vor, aveă Tivnă” a se, face. uce- 

vi nici „a. această şcoală, „ce „are a, „se. întocmi, după chipul de. mai jos 

» 

arătat, :precum pântea şcoala” elinească, am îngrijit: a se. întocmai cu 
“cele mai bune chipuri . Și mijloace, asemenea întocmirea. acestei 
:șeoale românești, „ce ni „se arată, printr” această anaforă. a "părinţilor 
:arhierei,. şi a. dumnealor. orinduitorilor “boeri, fiind primită Domniei 
„mele, o întărim şi, hotărira, să se puie în Incrare, « cu. urnâre Întru 
“toate întoemai ;, pe lângă care, această, orînduială. de,. mai jos, ară- 
“tată, după chibzuirea; ce am făcut. Domnia. mea, spre podoaba. skin 
telor biserici şi a, pravoslaynicei noastre „eiedinţe „audă, . hotărim 
:să se „urmeze şi această. „osebită, prinduială,- adecă, cel ce, va! voi, a 
:se hirotonis? preot. sau diacon, după, trebuinta, ce a fi ori la yre- 
un sat, sau la. Yre- un „oraș, „dintr această. dă “Dumiezeu păzită “dom. 
inească a noastră "Țară, să "nu fie, primit, ase; învrednici acestui 
„dar, de nu va ayea, Ja. mânile. lui dovadă. în “scris. dela. durmriealor 
Etorii, „geoalelor ; "dela. dascălii, acestei școale Te mânești, ce; acum, „Se 
tîntoemește că a ascultati Și el bisericeasca i învățătură, ce, este orin- 
„duită „a, se paradosi în toate zilele la această „peoală şi a învățat-o 
-cu destoinieie,. ca cu acel „mijloc, cel ce. “se va irotoniși, „Să. “fie 
-destoinie.: a-şi, îrmplină, neaparatele datorii. ale, darului - „preoţesc după 'povata bisericilor, dogme, a : praveslaynicei, noastre. Credini . i, toţi cei ce vor cugetă de acum inainte a se birotonis), ă, fie datori, a veni cel. puţin, măcar cu, șase “luni înainte la această Şcoală, e ca să asculte bisericeasca învăţătură și pe. „câţi dintr? aceia. îi va cxinoaşte dumnealor Etorii, că :șunt săraci Și se „discolifsese, „pentru. hrana. jor 'într'aceea diiastimă ce. vor sedea, aici, „spre, ascultarea învățăturei, 
să, le orinduiască | , a li, „se, „da, pe: toată ziua, „din, „venitul „șeoalelor 
N 

. 

:) Cod. LXXXIX pag 1504! toi: 

 



D
a
i
 

- 
9
 

ai
 

cedace: vor găsi cu cale pentru: hrana: lor,:câre acest:.nizam pentriz 

întocmirea acestor. „şcoale;: românești pentru, hirotonii, .: pioruncim: 

dumitale. Wel-Logofete de ţara de: sus, să: se :facă cunoscut în; toate: 

| judeţele; pri 'osebitele cărţi de.publicaţii —1$17: Decembre 151) — 

a școaleiracelui::oraș, iar prea» sfinţia 'sa.. să fie „dator; la. fiecare: 

Şcoală, când. se:vă fade .obștească adunare a: Eforilor,= să.! aducă: 

„catalogul: de ucenicii. ce se: află în. fieşcare de mai sus arătată:şcoală; 

cu: iscălitura.: dascălului: acei școli i-a: 'orinduiţilor: Epitropi, și ; deo— 

sebită; însemnare. de ucenicii :ce' merg spre pricopseală la învățături: 

și ori că s'au mulțămit pe coeace au învățat și s'au dus-dela acea: 
școală sau că vroese'a veni și la școala din București, să vie cu: 
mărturii în scris dela dascălul lor şi dela epitropul acei 'şcoale, 

pentru isbutirea' și buna petrecere a'lor, iar celelalte trei orașe,. 

„Curtea de: Arges, Pitești și Slatina să fie sub arija iubitorului de- 

Dumnezeu episcop Argeşi toti cul. acest imijloe și oriaduială, pre 

cum. ȘI cele de. „mai, sus arătate „Praşe,. iar, „celelalte inci Oraşe, n. ȘI, CE 
Focşatii;. Răiicul,- “Buzău; Urlaţi Și Vălenii “de Munte, să 'fie “sub. 

luarea * “de: seamă ia “iubitorulăi” de "Dumnezeu “ episcopul! ' Buzăului, 

ăscinenea: tot cu! acedâşi: întocmire ;; iar pe':'lângă - această 'orindu-. 

înlă de mâi sus, după chibzuirea ce am făcut Domnia mea .spre: 

podoaba: sfintelor biserici. și a: 'pravoslavnicei noastre, credinţe laudă, 

am hotărit. să șe urn eze şi această „osebită orinduială, adecă cel: 

cuva” VEca, a se “hirotonisi! preot: sau 'diaâon, după “trebuiaţa: ce va. 

fi, ori “la vre-un“ Oraş său la: vrâ:un! 'sat,dintr'aceasta de: Dumnezeu: 

băzitii dpinneaseă, a noastră! "Ţară, sii nu! fie priit! a se  înivrednioii 

duiianeălot Eforii coatele, i “el dascălii: acestei - şcoli” rumaneti 

ce: acum se intocmeșts, 'că 'au' ascultati: şi. 'el'bisericeasca învăţătură: 

ce este 'orinduită a se paradosi în toate “zilele la: această ' şcoală şii 

au învăţat-o' cu destoinicie, ca! cu acest iijloe, cel! ce. 's6:va! 'hiro- 

tonisi să fie! destohic a-și împlini: neapărâtela” datorii! als! darului 

preoţesc; "după povaţă bisericeştilor dogme'a pravoslavaicei: noastre: 

orâdinţe : și toţi cei ce 'vor cugetă de acum înainte. a se "hirotonisi:. 

să fie datori: a: veni ei puțin măcar cu 'şease luni înainte la această. 

școală, ca să” 'asculte: bisericeasca! învăţătură și pe câți dintraceia. 

îi: vor: cunoaşte “dumnealor Etorii, că; sunt 'săraci și se discolipsesc: 

pentru hrana lor într” acea diastimă ce vor șede aici spre” ascul- 

  

. (Pecetea- El). “Cod, LEXXIX pag. 19.
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“area învățăturei, să. li se: orinduiiscă::a:jli:'se da :pe: toată: 'ziua, 
-din . venitul: școalelor,: ceeace vor: găsi 'cu.ii cale, pentru: hrana. „lor; 
“care: acest nizam,: pentru;. întocmirea: acestei 'şcoale”- -românești: și 
pentru hirotonii;i ara” poruncit: Domnia: nea: duniriea-lui: 'Vel!-Logo: 
fătului de ţara. de sis; ca::să se ifacă: cunoscută: înirrtoatei: judeţele 
„prin'. deosebite: asemenea. cărți: de : publicaţii, după: care; scoțind 
"d-voastră copii, să trimiteţi să se: citească priri: toate! satele ::acelui 
“judeţ, ca să fie. ştiut şi cunoscut futurora:nizamăl pentru înfoeniirea 
:acestor școale. rumângşti i! pentru: hirotonii, : i saam ..receh. gpd. — 
1817 Dee; 1). a a i rit pa ee 

ț . .- 2 . , a, LI Ia Do ea di 

pt : | 

De, i    , 7 CIRCULARA | E 
“ Domnitorului către isprăvniciile de judete, danați-st . 

intformaţiuni despre. organizarea; şcoalelor, românești, şi 
a celei dela Sf. Gheorghe, cu scop de seminariu şi inginerie. 

. pt „i . . rr? i ti a „Ata I 

  

ii asia iara za 

o Tosi Gheorghe Caragea “Voevod i i gospodar zerale'! "Vlahiscoie. sr 

„Duronea-Voastră Ispravnicilor ot sud. sănătate, va facem Dom: 
mia-Mea în. stire, că, „ Precum, pentru ., „şcoala, cline ească, de aici, „din 
politia Bucureştilor, am îngrijit Dotania-Mea, de ase “întoori, cu cele mai bune chipuri şi. „mijloace, așă și, întoezairea ; „scoalelor, ru- mânești, ce prin anaforaoa părinților arhierei. ia duranea- lor, „veli iților, boeri ni. va: arătat,. primită, fiind „Domniei Mele,. o. am, întărit :acea anafora, și am întărit ca să, se pue în lucrare cu urmare. în- “tocmai, după. chipul ae :mai jos arătat, care „întocmire, ca $ să șă. fie știută atât. dumnea-voastră, | Cât și tuturor celor ee, loeuese. întriacei judeţ, iati :vi se face cunoscut, că; aici în; „oraşul, Bucureştilor, este a se sistisi .0 școală „pentru. învățături rumâneşti, la mănăstirea Sf.; Gheorghe, cu: odăi rînduite pentru parajosis și. șederea dascăli- lor, la care şcoală sunt să se orînduiască trei. dascăli, unul. să în- 
veţe ;pe ucenicii „cei. mici. și i aharii, de a,se. obicinui „Să, „citească 

- 

eppiear 

si , 
9 Deşi în aceste acte nu se “epica; nimic desptă: au” Lazar! totuz 'diri anaforana reprodusă sub No. IV rezultă că, „este vorba de scoala ce. el avei să 2 deschiză la Sf, Sava. Pai i îs otooră, (e 

 



  

| slovele; Și a:.]c, serie curat, cel, de al,doilea, să paradosească, biseri- 

ceasca invăţătură; a; :pravoslavnieci noaștre, „crediuţe, iiar. cel de, al 

“treilea, ;de. dimineaţă, să, paradosească , aritmetichi d), gheometrie. şi 

«după, prânz, .0,.parte: din. „gheografie și. acest, dascăl să , fie „dator 

totdeauna, când. îl- ya îndemoă,. „vremea, a-și.., ghimoasi, „ucenicii, la 

-măsurătoare de; pământ, în: felurimi : de, locuri nepotrivite, pe „mar 

-ginea, politiei, Bucureştilor. din, „cari dascăli, afară de cel cu. ucenicii 

-arharii (începători) xeilalţi doi să, fie datori; a-și: aduce. „ucenicii , la 

-ghimnasis ; ce se, face, în şcoala, cea „mare ;:ca, să..se, cerceteze , de 

“vrednici cercetători): spre a se vedea: isbutirea . lor, ce, îno spre 'în- 

-vățătură, iar, pe, la orașele, din, 12. -iudețe, „să. se. orinduiască alţi 

“daşcăli, „rumânești,; fieştecare, cu, plată, câte, taleri. 250. pe..an, ; însă 

la; “, orașe, .. adecă Târgoviştea,. Cârapulung, Ploeşti, Câmpina, Urzi- 

„-ceni,. Găeşti, şi, Ruşii-de-Vede, „ce. se. află, în, eparhia: Preaosfin- 

“iei-Sale, părintelui, Metropolit, să poarte Preaosfinţia | Sa arijă de a 

se, oriodui, vrednici „dascăli «și, când la, „unul două, dintre . aceste 

-0rașe,;, “orinduita, „plată. va. fi puţină, atuncea; să se, îndemneze „Şi pe 

“unii, din cei șezători : acolo, a, da-și ei. fiecare câte. 0. sumă „după 

“puterea, lui, șiittot, Preasfinţia : Sa. să, îngrijească, a ser orîndui 

şi la, fieşcarey școală, câte, „doi: sau, trei epitropi « din cei mai. aleși, şi 

„mai, de ispravă ai, acelui, oraş. mai vârtos .din ceia, ce-şi, “trimit copii 

da acea școală, e. șă înarijească ci. penteu b buna; orinduinlă,. il 

    

  

Pecica ia Tera ar P. bi za 38 DOD Di ID 8 

Ie Prea “Inălţate Do: 
faibo ol IDrrpl fe Inot i 

ina După, luminata ;poruncă ;a Măriei “Tale | ce Sa “dat la avaforata 

dumnealor boerilor; orînduiţi a: face” alegerea, „dascălilor. încă. dela 

15; ale, „trecutei . luni, Decembre ; în, leatul: „1817, „prin, „care;; ru fost 

rugat „pe: Tnălţimea,. Ta, ca pe; langă, celelalte, să, î-se "dea. „voie „să 

întocmească. şcoala | românească” cu, dascăli iscusiţi Şi „epitimonili, 

spre a se putea îndeletnici și această învățătură, atât la cele bise- 

riceşti cât şi la cele filozoficeşti, precum au și celelalte limbi; la 

care următori aflându-ne, n'am încetat cercetând ca să găsim pe 

Sigiănii din dăscălii români, cati' să "aibă 'această ştiinţă” și să poată 

învăţa pe ucenici, chiar în! limba! :noastră cea: românească şi altul 

nai destoinie: mam. putut găsi fără pe un Lazăr. înginer, ce a ve 

nit acum de. curând din părţile Transilvaniei aici într "acest pământ 
+ 

ii i Pa ai tt Rite 

  

pui lan) 

  

     
iti ia ut 
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pă” "oarele” midi: “întâia lam! 'cercat,! 'a'ză -vedemoila cari” învățături 
poate! fi 'deitoinic” ale: învăţa” și miăcârcă' huiraitul “dete' făzăduială, 
că da ori 'ce': meșteșug "filosoficesc este “destoinic," dar rai vîntâiu 
zice) ca să - le tălinăcească: 'din limba: lătineăscă” pe “cea: joliâneâscă. 
şi apoi'să lei: “păradoseastă, -iicefiicilor ș! ci "fiindcă acură miai'tntâiu 
neavând nici ucenici destoinici aci aceste! meșteștipuiri, am” chibzuit. 
ca: “deocamdată ' să! se' Grihdataseă! nurnitul' dascăl ai 'parâdosi aritriie: 
tica! cu "gtogiăfia! istoricească ! “pe harte şi! "apoi “geometria! tcorică, 

şi geometria practică, ditapreună “cu “geomesia' "Braetică,” cu' care in 

trână' în toemeală a “mulțumit “ pe” anfcii taleri: 3500 fără i îs Li “se: 
mai dea dltcoag: pentru” ale niânicării Sau altele i „taleri: 1: 200 unii 

siaticei, cate! măcaică” acest “popă “Pavel! a “fost: id ăi: tnaiste” orin-- 
duit: de! a tvăţăi prămatică romtihtască ș şi “altele: nai: Inici! învăţa 
turi pe “taleri 10 be “lună, * dar" i sa: iai! “aidăugab” și“ ncestuizi'” “încă. 
taleri: 30' pe“luhă: peste: ceda ce! a fosti spre” a pune “toatit visiliiţa” a. 
Zacei rodul în“ "faptă, Și fiindcă „pentru aocăstăi şconlă Lari!" găsit” cu: 
cale! să se 'așeze” “în mănăstirea Sf. Sava: în “nişte * “odăi ce suniţi iii. 
altarul bisericii,” unde : a fost i iai îndintg “şcoala” elinească, în: cară 
odiii,- fiinăcă:s se află dişte' icaretaşi“ nâinţi eu 'ordiăul” “Egumenul 
mănăstirii, care fiind Supuse' și la ioatiâcăre' stiicăeiuna « Togămiipă 
Înălţimea Tapi: “ca “despre 6: parte: să''s6''aca “luminata € “porincă 'a 
Inălţimii Tale, mai întâiu a se pune această învățătură în lucrare 
făcându-se și într'adins pitacul Măriei Tale cătră egumenul mânăs-- 
tirii a scoate pe acei nemți din acele odăi şi apoi să avem lumi-- 
nata poruncă a Inălţimii "Tale, mai întâiu a, se, pune. această învă- 
tătură în lucrare, făcându-se și într ading pitacul Mărie Tale cătră. 
cgumeniil mânăstirii a scoate pe acei: nemți din” acele: odăi! şi apoi 
să avem ! luminata” poruncă, ca mai în vreme 'să “putea! puns:: “ale” 
ziereinetis) : “spre 'a' aşeză, şi a pune la orinduialii: această: “școală! ro:- 
mânească. 1813 Martie! 6. (Iscăliţi) 'Nectaie- Metropolit;: Gr.:Ghicâ:. 
Conștazitia Biăceanu, Alexandri: Mavrocordat, “Iordache” Golescu. 

  

     îi i    o ' ci mizat ai PR I6 Ioan Gheorghe Caragea Voevod i  edapodar zemle „ylabiseoie, 
mi 

: Prea osfiaţia: “Ta! părinte“ Mitropolit îi ceilalţi ; dumneavoistri: 
boa Efori ai Șeoalelor, primită; fiind 'chibzuirea ce. se + arată: mai: 
jos ! printe” această anafora' pentru: întocmirea! acestei :şcoale,; o: întă-
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: -xim Domnia mea şi poruncim să se pue şi în lucrara cu urmare 

“întocmai, precum și pentru deșertarea acelor odăi poruncim dumi- 

-tale Vel Logofete de ţeară de sus să se facă pitac din partea Lo- 

-pofeţiei cătră egumenul mărăstirei Sf. Sava, da a le deşerta, îm- 

păcând însuş egumenul pe acei nemți chiriași cu orice mijloc va 

şti, ca să se facă apoi începere şi a meremeturilor cu din chiria 

cu care sa folosit mănăstirea dela acele odăi de când a lipsit 

şcoala de acolo și până acum, de nu va fi avut poruncă domnească - 

-prin care să se fi dat voie spre a face zapt acele odăi. 1818, 

Martie 24 ?, 

(Pecetea pă) Vel Logofăt 

1) (Cod. LXXXIX, pag. 802); vezi V. A. Ureche, Istoria Școalelor



  

  

Ir, E .. e 

futi i Bat: ani aia Tir a ti 

DATE ŞI, NOUI CONTRIBUȚII! PRIVITOARE LA: 

etic ia Rică d) intilo 5 NHIBAȚA: ȘI OPERA. LUI. G& TAZĂR” O 
uri, nitel em i fa pere fe a ti A r 

    

  

- i Biecptiitine î ingiiieriei în Piiieipitclă xomăne.. 
asi it Co bre > pri a) i 

și activitatea, lui, G.. Lazăr ea; imginey . 
Ce > sii 

Ti 

      

  

te ceapă 

“arată Srem, în epie: “do Prigat” oihâneşti, dela. 
pete oi PP 

A alge (E 
Danir ingineria a fost, considerată ca, o Ştiinţă, Sau “mai 

iesi ip Ru 

zis, ca 'un „nieșteșug, al! “Neriţilor. Nu se puteă concepe: 
pote i 

că un. Român, sa fie; în stare” să, „înveţe: Și să proteseze: 

ingineria, “atât cca "de poduri, şi șosele, cât şi arhitectura, sau 
Tg CT ies 

ingineria “hotarnică, "De aceea, Și în. „Moldova. € ca şi “în 

Muntenia, a “e inginer însemnă a fi neatiaţ: 
ri 

roi: : îi stra e 

. “In dloldova,, cele “mai , „vechi. documeate, privitoare “la 

miigurători, "de pământ, datează , din anul "1780. Cel” dintăi 

ata de inăsurătoare este “cel al moşiei "Durgeştii- Ungureni 

a SE „Mitropolii, din judeţul Botoșani; el ET poartă, nici o: 
aa Ade o 

semnătura Și deci. nu. se, poate, ști cine Ya făcut, aceeaș. 
îs De : 

moşie “insă . mai 'are încă două planuri, “unul din 1805, lucrat”. 
proces: 

ri ; 

    

E inginerul Pompei, şi altul din - 1819, “făcut * de. Carol 
pre 

ârl,. “geometru., din Bucovina. Ambii, după, cum arată 

  

, re 

iei „ok, sunt de Origine: neraţi. 
PI 9 IO „priit 

ta a 

    

33 14) Articol Dobţeat'în unicul! număr apărut din: revista -Gheorghe Lazăr» 

Brașov, 1993.
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Tot cam din aceeaş epocă, dela 1780, ni sa păstrat 
-0 hartă a unei moşii din Moldova. Este planul moșiei 

"Brădăţelul a vistiernicului Enache Cantacuzino, ridicat de 
«un inginer, al căruia nume nu-l cunoștem. | 

Aceste planuri, ca şi cele ce sau mai făcut. în această 
“vreme, sunt lucrări grosolane, fără indicație de scară, satele 

pez a 

“fiind figurate prin desemnuri -de- case, iar pădurile prin pomi 

„colorați în verde. Ele sunt executate în mod naiv, fiind 

scrise cu: scrisul -curent de_mână.-:-o0a sure 12 Ura. 

O întâmplare iericiță a făcut. ca. Ja, sfârşitul secolului 
Lira azi a Lo 

:al XVIII, statul Inajor. austriac” să “lucreze “harta ambelor 
'Principate române... Cu. „acest. „prilej, , Sau, pripășit, în țară 

- câţiva specialiști, cari au contribuit” ca arta! “geometricească 

-să ia un mare avânt! la începutul v6acului' al XIX: dându-se 
“năştere” mai: multor: practiciani români. 

A Cam în „ACelaș, timp, ardeleanul, Iacob „Stamate, . aan 
ai 

dui L 

acegstă “calitate, ca. şi “meiropoliții ia “Munteni preşedintele, 
“Eforiei, „şcolare, şi-a, „dat seama de importanța, artei „geometri- 
cești şi “de. marea, "necesitate dea. fi întrodusă, “în gcoalele 
“moldoveneşti. De acela, adresâudu. sei cae, scrisoare, seraniată 
-de el, de vel-logofătul Scarlat și de dan. vistiernic, “cătr 
: Domnitorul țării, "dupăce face “propuneri “în „privința “zidirii 
“scoalelor, - -a “veniturilor : ȘI, a “cheltuielilor: și dupiice”, „Yorbeşte 
-despre dascălii de, „elineşte, de latineștă şi de epitimuri, 8 spune 
la, „capitolul VI: i e ini Sani 0 SID i i o cimozatt titei nib dilocemăiii ap, Fiindek pe cei, fără „meșteșug Muniai Vamâatul. | 
hriineşte,. Si mai vârtos. pe „cei mai. mulţi, îi. ideea 
“piimâniteai, din. care, pricină imisap şi cele din” toate “zilele, 

A) 4 A -sfezi. şi “judecăţi pentru, hotarele „moșiilor, urmează „dar, e 
Priiici AC | . 

-de nu ar fi aflat 'mai îhainte „geometria, "Egiptenii, “toi | pentru 
DL “i [ii ai 

aceastaș turburare, negreşit trebuiă să 0 “afle “Di” "ca “să 
rhotărască după: regulă pământurile: -lor.:: Drept ; aceea, a. dar, au 

. ,



  
redus decât 'al. inginărilor moldovenii iii viii 
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trăbuinţă dei an! 'hotaenic “după” răeşteşug Şi acesta est! dascălul 

de! gcozietria” cea! i practică: pe' care 'fraiiţuzii îl: numâsc: inginer: 

Şi 'care trebuia: negreşit să 'se aşeze “în! Acădemi6, păradosiiid: 

epitimia' această,“ în: limba, franţuzească, până: când cei-'ce- vor” 
mt 

învăţazo “să 'o-ia; pe : “limba lor.» m ciii rpi o iri ia 5 
i Cui tâată această. interveni: a: -initrăpolitălui, oi sooală 

de; geometrie! practică nu sa deschis decât mai: târziu io 

3% Adevăratul: intemeietor! îisă! 'alViugineriei în Moldova 'a+ 

fost Ghesrghe “Asachi, diplomat! al! Uiiversităţii: 'dia: Liemberg- 

şi: “vecunoscut! căi inginer! şi: “ărhiteaţi Gu: reputatie, de'icând:a. 

“Gonstruit: în : ;Teiaberg,+ îi suburbia Hâliei,'o i mâre: “dlădire şi 

ăpoi”lă Iaşi, cașelo-: Xlenei: Stuidza” (Piistrăvăniţa):: fra lt 

vii 2 Neâesitatea destifrării:- “vechilor: docaniente' moldoveneşti: 

seclaniână'! 'cubGaştărea; Îimbei române, pe tare: 'Giecii! nu' 70. 

posedat, â a'determinati pe! 'Dodiniloi 'să numească -: ta i 1513; 

în” ziua! "de: 13 Noeinbre; ! pe: Gihieorghe! Asachi: leat profesor 

la: 'Academiă“ grecească: "din "laşi, pentru” “clasă: “specială! de- 

inginerie: De acă:-tnainte” ingineria“ ia “un cbiare!! Cavânt în- 

Moldova,” „fiii “de: boeri: înseriindu-se''lâ”: igcoala) lui: Asachi,. 

pentru: că: în:urmă: să poată: măsură! moşiile: părințiloi ilor.. 

Până: 1ă51830 se. rienţionează' în acte numele: a patruzeci 

de. “geometrii dintre” cati” 95 români! şi” t5''străini. 23 i 

“In Muntenia; însă, moşiile fiind: “mai întinse și procesele: 

pentu! “hotare: mâi puţin: iitimeroase, ! îngiheria-! săi desvoltat 

ceva mai târziu şi numărul inginerilor este” cui: multe mai- | 
% 

Cea mai: veche: lucrare geometrică * în: Muntenia pare a 

a fost: făcută” în anul: 1764—1:765. Aceasta: rezultă: dintr”o- 

carte- “domnească 'din:25 Aprilie: 1796; cătră Iordache “Coltescu; 

stolnic, în care“ carte. se'spune: «săi cerceteze: pentru: “împre= 

Surarea: ce: fac. serhatlii dela: Giurgiu “moșiilor: ţărei, trecând: 
E ai 

PP « ii 
. 

1) Uricarul III, pag. 12. , 

2) I. Brăescu. Aăsurătoarea pămeăntului la Români, pag. 45,
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“cu ;arăturile, peste, semnele. vechi», iŞI- i,,„porunceşte,- săi, reyie 

la , «hotarul, după cartea, „de, hotărnicie; şi. harta, c;.este, făcută 
cu:. „închipuire, de, starea, moșiilor în. Nremea, „lui „Ștefan 
Racoviţă, V, Yo, Ia această, „carte. domnească, 86, „amințeşte 

-de e patru ori despre: harta, de. hotărnieie. din, 1764— 17 Că 

Din, cele.; dintâi. planuri, de; „moşii. din. Muntenia, m 

Talomiţa,: din anul, 1810; „fcut de, ardeleana Ioniţă, al cărui 

nume complet ; nu-l. cunoaștem, un, profesionist, în meşteşugul 

“ingineriei ŞI, despre. a.Căruia. „existenţă; avem, mărturii: încă 

din .1803,- şi. al, doilea :plan, cel al moşiei, Băieşti. din; judeţul 
Muscel, ridicat. de. Andrei, WRovacs,. «Plan . „du “Domaine, „de 

Kovats; ingfaieur 3 7 1810, » "Tot de. ângfnerul Toniţă, pare 

a, fi şi planul moşiei "Giocăneşti, ridicat la;1,Octomvrie, 1900; 
„Dela anul, 1810 „şi; până la 1830 i iuginerii se, înmulţesc 

şi. în: Muntenia, Astfel, în acest restimp se pomeneşte numele 

:a; nouă ingineri, şase | străini, Şi: „trei; români. Străinii, sunt: 

„Moritz. von. Olt, care crează şi în. Moldova, ment, Ala ver, 

Fantler,. angajat, În. „serviciul: “Obştiilor, apoi-:  Gindini. “si 

Fraivrat: "(Freiwald), acesta însărcinat de, domnul; AL Şuţu 

să ridice planul; Bucureştilor, Şi: în, sfârșit, Franz. Kținger 

care-a. ridicat, „între altele, „planurile „moșiilor; Perbinii adn 

1818 si. “Tinctbești în: 1820: | 
  

  

. 
ie 2 pare îsi „Ro 34 

-amintit mai, sus şi :care a. zidicat, planul. moşiei, “ Gaunoși, 
-din; „judeţul. Jalomiţa,, a mânăstirei, “Radu: Vodă; și,; poate. şi 
„al, moşiei Ciocăneşti,  nu.; găsim.; decât «pe.: Gheorghe.: Lazăn, 
şi. tocmai; târziu, „la, anul. 1827,.. pe. Alezandru - „Popovici, 

care, a, ridicat, în; acest an, în; 20. Septemvrie, plapul, moşiei 
“Tataror Sfinţilor. - Se



  

n
 

—
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559 In secolul “al: XVIII, deși întreg: înlvățăriiătul seeundar- 

şi: “superior: “din“-Ardeal.'eră predat! în: limba "latină şi! iideși 
îii'tăşă,: numitele: umanităţi 'se Învăţă imai' mult: gramatica” și 
studiile filosofice,: totuş învăţământul: ştiențifie; cât” bruma 

-s&: făceă,: eră un: învățământ practic. : Școlarii trebuiau: să. 

âjungă! să :facă aplicaţiunea a 'tot “ce: învăţăseră! “în: şcoală: 

Astfel”: Lazăr, care" îşi “făcuse studiile: gimnaziale lâ: Cluj: şi 

la Sibiu, dobândise, î încă, din; şcoală, : îndgletnicirea:de'a face- 

măsurători: pe: torni i it terei si Î2 aie oa [i 

ptnitDrecând, iîn urmă, lat Universitatea: din Cluj; Lazăr a 

frequentat;: cursul de geodezie, iar la: Universitatea din! Viena,. 

pe” lângă: studiile'isale teologice: a/avut! răgaz 'să!'se” 'odupe- 

şi::cu ştiinţele. 'Din-” “acest itinip datează, între 'altele,:: i tradu-- 

cerea: isa de 'iGeografie matoriatică; ! (Mathematische, Erdbe-- 

dthreibusgfiiri:Kinder) rr e e i ee E: 

“Tot la. Viena a avut ocazie 'să: so tadeletnicească: “şi 'cu- 

topogiafia. După mărturia lui : Eliade, cate „desigur! “cunoştea . 

. făptul: chiar. din gura “lui: Lazăr, afost: “luat 'de': rechiziţie, 

împreună. cu colegii! săi:ide' Univers itate, 46 trupele::franceze-- 

“ale  lui:Napoleon:" "Bonaparte:: și: pentru'" cunoștințele 'Sală - 

„sipeoiale și-arfi ătrăs mntilţurirea! şefilor iii stia no 

nâce'Sosină “la București: în::1816,'Lăzăr, după toate! probd=: 

- bilităţile, a părăsit! curând; familia”. "Bărcănescu, cu!" care: 

tiecuse “Carpaţii, și-și cva fi căştigati desigur” în t:mod ':inde- 

„peadent! "existenţa: "Și din acest “timp, până '- Ja!" deschiderea, - 

 geoâlei din: Sf. Sava; în. 'ănul:'1818; pare că ela, * îndelet= - 

„miciti:cu! profesiunea: de inginer; hotarnic;: niăsurând şi! ridicând : 

plăiiuri “de moșii. Astfel numai:se explică-de-ce el” eră curioseut : i 

în public sub numele de Lazăr inginerul: şi 'de'ce, mai: târziu, . 

când: :paridurii “lui “"Pador V ladioaireseri: îl: “aşteptau că isă le- 

îndrepte” tunul, ziceai -estaţi să vi6 ngăniţul» cadetă Dazăr. 1!” 

„ Când, sa deschis deci, Şcoala. din Sf. Sava,. repitaţia. 

de inginer â lui Gheorghe “Lazăr. eră. “bine stabilită. „rio
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postința “Banului “Costache. “Bătceanui Acesta, € eră-un. n bătrân 
-venerabil, „care ju. atâta îndărătnicie ţineă--la,, vechile datine 
şi obiceiuri ale: ţării, că, în tot; timpul. cât a trăit:sub domnia, 
'Fanarioţilor, n'a voit niciodată să, pronunţe o;vorbă grecească 
“ŞI: numai-'ca 0 -pedeapsă pentru principiile. sale + antielenice, 
-a, fost silit să- „primeaşcă 'să:între. în; Eforia şeoalelor, grecești. 
a3:1 Neînerezător în. ştiinţa. inginerului Lazăr, bătrânul ;boer 

îl puse întro zi la încercare. De: aceea, -îi. zise” lui.;Lazăr: 
:, n Auzi: -mă, dascăle, dacă- e: “adevărat, că: d-ta; ai. ştiinţa 

de, care; ne vorbeşti, 'iacă, eu. 'am- grădină. aici:. în:: Oraș» Şi 
voiu «să: cumpăr „un loc: alăturea. ca.să o măresc, A măsurat-o 

“un” inginer. neamţ, şi aş -vrea să mă. încredinţez,;. „dacă, locul 
-e de, întinderea, ce:el: mi-a -arătat pe planul. său, Miisoară 
Şi d-ta acel loe şi voiu vedeă, dacă. "se; ipotriveşte.: “planul 
- dumitale .cu; al, neamţului,> i: ser at at 

îi Lazăr, „prezentând .'boerului planul, „care: a „coineidat 
“întoemai „cu 'al :neamţului, a. fost; irecunoscut ; „ca, înginer;: mai 
ales .că; ginerele lui “Bălăceanu, Golescu,: care se ;pricepeă: 
„puţin într'ale, ingineriei, i-a. aprobat. lucrarea. Se; 'spune . că, 
„cu această ocaziune,. Banul, Şi-a, făcut cruce, mulţumind:- lui: 
: Dumnezeu; „că «a;.apucat, vremurile; să vadă, și pe tun:promân. 
rfăcând, meşteşugurile; nemțeşti. și. filosoficeşti; Da otita 
bu În, ;anaforaua, din.6; Martie :1818 ia-i Eforiei. Şcoalelor; 

iLazăr, în calitatea 'sa de-tinginer, ieste; recomandat ; ;pentru; 
- conducerea: Şcoalei naţionale din: Sf. “Sava, în “care iiel:-ayeă, 
<a :paradosi  aritmeţica :cu.. ; geografia; istoricească.;pe ; „harte;. şi: 

- apoi . geometria, „teoretică - Și» : geometria, + “practică, dimpreună, 

cu: Eeodesia, „Practică nituit ini si ptonzari dus nild gt 
i: Din vara; aceluiaș --an,:! „deți “înainte ;,de: i„desebiderea. 

cursurilor şcoalei. din.:S£,; Sara, ni; Sa păstrat | 9: „hotărnieie: 

  

9 înob zidaria e Pe “i p. Poanazu, Golia Lite, şi. ședăl soi în au si Rom, “tom, IV, 1871. Vezi: şi) Familii 1.1865, | OHDIORTĂ tal ee mszuizati ob i
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a:unei: moşii; :dirn'intai»:multe! câte: vor fi existat: pe: tunei,. 

făcută; de :Lazări Este: «planul. -Obislavului ridicat:prin: G. 
Lazăr:1818»1), din: „Îndețul Dâmboviţa: pendinte :de -mă-! 

năstirea '(ilavacioe, 1 e: sr it ci Pia e 

1 “Plânul::are urinătoarea legendă: îi: ni iii ru 

isb 1s:Moara: lui Ciobârlă : cea «veche. zi 

îs 93 Groapa cu: şerpi: pi oii 

is 83 “Trupina, stejarului, îi : 

î4; Piatra! de. hotar între ; Cobii şi Obislav:. 

  

tz
    : : | 

sii 

  

si :5: Vatrăi cu 'siminogiiiii 2 îs ii își Hui, ui 

“6, Câșma Aninoasei. DI rul BP ti 

47. Piatra :între:'Anindasa, şi: între: “Minciileşi m 

  

„antî:8; Moara: Obislavului. -« : fiti iat sti moi mir 

0. Pietiele: 'puse iprin: da, Stanca între; Obislav.: şi: dl-: 

Balaşă. şi între: Minciuleşti, izitici: sn cinit î: iu i 

ERE: 210:;+Muţutoiu cui câzbini; J “hotar : despărțitor: între- 

Mitropolie: şi,Obislaviiii mii Bien so nuci stii 

; Ini;ătarănde această legendă, se: poate: 2 ceti-:pe ăn 

Mecrăpoli, Neajloy, Satu::Obislăva sau f'Țigănia :Mănăştirii,” 

Satu Uliaţi; Gioavănu Metropolici; drum Piteştilor, 'Ungureni,- 

Coţoiani:apă Argeş, drumu! Olaculii “spre: Piteşti,. Groavănu: 

dlui” Balagai Minciuleşti,- Aninoasa şi -] -Moruţeşti.5) tine: 2 

8. + Dapă : deschiderea: şcoalei::naţionale. din Si: Sava; Lazăr 

g'a-: ocupat. să-şi: instruiască: elevii,:.pe: “lângă: “ştiinţele” propriu: 

  

„- ziserşii în: profesiuriea ' ingineriei. “La. aceasta: îl îademnau de: 
scr i 

altfel işi: boerii: “gării zau ob olioor ui its Îpiiti iti. 

” <Ioginerie răi moi, daseăle;;: să-ine jimăsoarg;.; băieţii” 

maoşiile:; șir; dei, inginerie» apucă-te să-i: înveţi că: “socoteală. 

dvâţă ei în. toate băcăniiie! , wi ist oi i sii 

osinbii si Disi Di iu i Sa a a aa ta bl 

  

ar     
>7a. Ei 

- 1) Pachetul Nr. 55, la Arhivele statului din Bucureşti. 

2) In ţara Oltului se zice crâșmă sau câșmă. intii iai 

:8) Vezi facsimul dela pag. 160;.;; aurii ae ei 

4) Eliade, Curierul românesc 1839.
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După. ce. Vodă Caragea, -părăsi :scaunul domniei şi -dapă, 
„ce: se «desfiinţară clasele : greceşti, :toţi elevii trecură lă şcoala: 

lui :Lazăr şi “<îi sumplură.ibăncile:; clasului de inginerie»; 3. 

«Se bucură Lazăr, când văză pe Pandeli,; cu: creta în: 

“mână făcând pe tablă expoziţii! matematice. 'Tocăniă.creta 

pe tablă, mâna mergeă -iute, făcând . deosebite . forinule, dar 
:gura se îngână, pentrucă în momentul. acela se:căsniă':să-şi |. 

facă nişte fraze dibuite' românești; încuică din ;îatâmplare 

nişte vorbe, câte.pot veni,;în gura unui, şcolari.ce abiă a 
“început ştiinţa şi vrea să se exprime: în 'altă, limbă; iar nu 

“în cea ce a învăţat. iata 

«Pe moșiile țătii :ron âneşti : începură: a :flutura: steagui- | 

zile noilor ingineri; începură a se trage de:mâna::românașilor 
“triurighiuti înţelese: Eră .0 :bucuriei:să -.vază cinei ..copiii, 
unii îndreptând linia cu momii, scoțând: pălăriasi şi: făcând! 
-semn strigând: iila -dreapta,.: la: stânga; alţii: îndreptând şi 

-scuturând. lanţul ce șerpuiă prin iarbă;; alţii așezână. și. :ni-! 

velând -masa.-, Se trăgea „linii, se. făcea: triunghiuri, : din 
'triunghiu: ::se încheiă «planul, compasul începea a: păşii pe! 
:hartă.: şi .spunea,; stânjiniii: "dela: :0y.momăe până, la; alța; Janţuli 

făcei,;încercarea:“âi „sătenii .ce ':erâ.spre slujbă începeă,iasși 
-da coate şi-a; sopti: ccă , dracul din. sțieluţă. îi ifăce'-gă igliiceas-» 

„că: (aşa „i :se= păreă/;lor jaculimagnetie;; sau: busolaice îl 
vedeă ;jucând):: Bietul:! Lazăr: aprindeă :pipa: şi ;; petrecându: gi 
mâna.:asupra pieptului, i ie inundă: Obrajii : d6 lacrinăi: Na: 
trecut mulţi ani şi la moșiile de măsurătoare!: inu 5 iniai i:6ră; 

trebuinţă „de: fiinţa «de “faţă ;a, profesorului)». -inozizut 
ţi Exerciţiile: acestea-erauiurmate câteodată de; lucrării iinai: 

"mari, de adevărate planuri de. hotărnicie: O castfel :-deho-i 
“tărnicie este cea a moșiei Fântânelele, a mânăstizei-Sătindaru- 

rupi 00) sa e toti fe ul za a etcaloast (1 

îi 0 Treia sata ca îi, 0 i sf 4 

1) Eliade, Curierul românese, 189929: - i seo rmticară o îi. 
St Dea 4. spa Dziizi (. 
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din, „judeţul Ilfov:, < Planul, Fântânelelor ridicat și „lucrat 
prin Şcoala: „din, 87, Sava, 18209), 

“Planul. are. „următoarea, legendă: . ee cet fane 
“Scara PE ai a 

„1. Steagu, din âramu, “Răioasei.. | i : 
ui 2. Steagu dela piatra din drumu Râioasei despre: apus. 

„8 „Lacu. cu „plopi,. a : IE 

4 Steagu.. dela. piatra : din drumu. Riioasei Jang puț, 

hotar. între “Manuc, Clinceanu și | Fântânelele. i 

| 5, Steagu dela piatra „cu arături între. drumurile :Po- 

peştilor şi Dragomireştilor la mijlocul moşiei, hotar între 

Manuc, și, Fântânelele. .. ;,. : 

6. “Locul pietrii, hotar între Caterina, şi Pântânelele 

despre apus. 
7. Steagu dela piatra din deal despre Dâmboviţa, hotar 

între Caterina şi Fântânelele. 

8. Steagu dela piatra “din :luncă spre răsărit, hotar 

între Manuc şi Fântânelele. 

9. Steagu dela piatra din luncă despre apus, hotar 

între Caterina şi Fântânelele. 

10. Apa Dâmboviţii, 

In afară de aceasta se mai poate citi pe plan numele | 

moșiilor: Caterina, Clinceanu şi Manuc. - 

Acest plan de hotărnicie este întocmit după părerea 

specialiștilor, după toate regulele topografiei, cu semnele şi 

-colorile convenţionale proprii şi având scara 0,130 m.—100 

stj., adecă un ţol vienez). * 

Odată cu isbuenirea Revoluţiunei din 1821 sa închis 

şi şcoala lui Lazăr şi deci şi cursul său de inginerie. Și 

„deşi se stinse curând în urmă și învățătorul, totuş «sufletul 

pt 

EEE 

3) Pachetul Nr. 59, la Archivele Statului din Bucureşti, (Vezi fe fac- : 

ssimilul dela pag. 161). —- 

2) 1. Brăescu pp. cât, Pag 46 ne pi ut ; Fei
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său trecuse în' aceia “care-i “sorbise! 'caldul cuțânt de credinţă 

şi acest suflet, care este: al fâtregei Şcoli! ardelene, Spiritul 

renovator, 6 acel ce ne-a 'crcat ceeace sunteria: şi''dă' ' vieaţă. 

până astăzi cugetării conştiente româneşti)». oa 

In bugetul șeoalelor” din anul 1824 şi: din! anii: “urmă-- 

tori, găsim prevăzuţi ca 'ptofesori ŞI” "doi ingineri, iar planu- 

rile de moșii ce întâlnim sunt, din ce: în: “ce mai” "numeroase, 

Ele: sunt ridicate dei ingineri. vestiți” ca! "Răditediiui “Jlainescu,. 

Teodor Paladi;* brașoveanul : “0Corol ” Goid, „D. "Râniiiăecănu, 

I.' Predidici din” Ardeal, G Pleoiatii, (ne Dicteleganu și 
alţii. piei matiz si otet atita tii e 

4 

  

a 

| „După, „epoca Regulamentului, Organic dgrimensuii” ia 

un Şi 'mai mare 'âvânt, atât în Muiteniă” “cât şi în Moidoya- 
sarite cz zii       

     

  

-, 2 , ' . pa 
PSC pt - STORDAc 4 

sait ÎN | . 
ae 

acut : . r pitt arii cpiți 

. , rate eui râs . Ni DI fa Ta 

4 : i 
Lan ui 

ri tea ” aa EG 7 - 

    

eee ta 

3 Otita BI 
PR 

vi ti bet iei? , 

ei . TC FINTA Ea i nod 
3) o. - - - ș: . : . e tea ea RE re A Mao aînetb 2 aisrul în 

sa 
Ă piraeig A . 2 ?= - * A Di tai rai re re mt efnris 

] a “i ?. . .. , - . p- a) N i i totzi d st az Iniatiorsi ăi 

„ir ze atol beriuiiei 

DN. Iorga, Istoria lit, -rom,, sec, XVIII, vol.I „pag. '530% E
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IL. “Wallachischeș Giiclevitiise ung Cjediut ) 

"Baii der:'Heulichen Vermiăblung des Kaisers! Franz von 

“Oasterreich- tit; “der : “Erzherzogin!: Ludovika: bat: Herr! Georg 
Lazar. vom unirter Clerus des! “Grossherzogthunăs': 'Sieben: 

biărgeni! “zu “Vie”: ein! “Gliickwiinschungsgedichit. i in: Walla- 

-ohischer! Sprache driicl&n: lassen. Das ! 'blasse :Gedicht :niinmt 
finf! Quartseiten' | ein, und” "ist sehr:kiinatlieh: angelegt.: Iuimer 

stehen''erst" zei! Zeilen mit wăiblichen,: 'dann zwei' mit mânn= 

lichen Reimen u. s. w. Die zweite, 'vierte, 'sechste “Zeile ist 

cingeritălt: Die Anfangsbuchstăber der ersten, dritten, finften 

zeile v. 'si'w. bildsn * zusâmmen genommen 'die Worter: Vivas 

Aiistriăc “Imperator Aiuigustă Fr Tantisc;! undisind dureh grâ3- 
Sere Letterni 'ausgezeichnat.” Eben'' so 'sind:'estiri: den: abwee 

-chselnden eingeriicliten Zeilen: soivohl der Endbuchstabs :der 
gătizen Zile, als: ein Băclistabe- “der'-siebenten: - Sylbe;- und 

jede! dieser” beiden “Râihen bildat âbwărts gelesen, auf ihnliche 

WVeise Water Es ist mielie Greist i în aibe Gedicite als: sonst 
pa 

votzielichătăn: 'Zeilen ăzen: 'Hier” sai begiciiet von cinigen, 

grăniiătisohea” "A nmicrkunigen::: iad i ho o norbi ih 
"Db BattoDeii fe Liboatoiiiua nor Socol arloa sute dusa 
met tot, veakul neay.aperat ku, mila „1, i, osbat 
ali In gatizen Jahrhundert uns (nast du) eschiătzt it Giiade x 

1191! Suferind din toată “pErtzile 'sila” ali avute not cazl riuplOl19 

ob Eitragend voniallen Seiteni Gewalt2 «pi, -iinruziz o) 106 dai 

ps 

Sit Ei pi La af Terteci asi ne 
5: 13) “Ademneinies Arehii fiir CEthnogrăphie und Linguistil:'von! F- SL Bor” 

tuch ă. Dr. 128.i Vater,-stb : tiilul !Miscellen: "Und + Correspondenz: Nachrichteri 
“AVeimar 1808. Articolul este scris probabil de Alex. von, Humboldt. |... „los 

..Jiir: aie +3 Cada
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Iate! dar schi robi tey! Kum te jubese 

Siehe aber auch Diener deine wie dich sie lieben 

Fu tot locul kum s'au strinS schi te slevesC a 

An jedem Orte wie sich sie versammeln u. dich preisen. . 

” : * 
- : * * 

Ramurile jate! Kum 'sent tu roao: , 

Die Zweige siehe wie sie sind mit Thau, i 

„Ascha în 'Lhron „mila Sfente se „ploao îi cit os 

So' aut den Thron Gnade jieilige sich criiesie! iai 

„ Xeacul ist, das Substantiv: vea mit, dem, bestimmenden: 

“Artilel, „der, am: Ende, „ul. an.eine Consonanten ;7-,1;-ân ine 

Voeal- 'Endung ;angehîingt wird., atata ata asa 

: „Bei aperat, îst-das'. Hiilfsverbum „ausgelasgen,, Ein, Prae-. 

teritum und. ein Plusquamperfeotum werden „mit . dem. Bliilfa-, 

verbum, ;und..zwar. jenes - mit j'ai;dieses mit aş. dl6 gebildet;- 

das :F utarum ; „mit, deh, all, und. den Infinitiv, die. ibrişen Lem=: 

pora. durch eigene, End, Formen. isi ci nui sto ncioil 

sii „Die, Participe, endigen. immer, auf, „nd, pvier das. „folgende; 

suferi ind, Nom' Praesens; suferiu,. „elehe Endung. „auf în du uber- 

nichţ die, „gewâhuliche,. der. ersten, Person, des, Praesena sist. 

der, Stammeonsonant ;ist es, der; chăracteristisehe, Vocal „der; 

„Conjugation, zeigi: sich dann.; bei, den iibrigen, “Formen,., te zale 

sau Parte: ist „Theil,; Die Substantive erhalten înre, Casuse: 

bezeiehnung theils. durch die, angehiiogten; Formen; des, bestimz 

menden.; Artikels; theils, durch -vortretende. (Praepositionen;- 

und die. Substantive fir ich selbst perfahren keine.. „Veriinz 

derung. ihrer. “Bodung, ;aueser, im „Plurale, - welchen, nicht t bloga- 

die Endungen e oder ș gewshalich, auszeichnen,, „sondern, ANo- 

auch eine solche Menge von mancherlei Veriinderungen der: 

Endeonsonanten , und der “Vocale der Yorhergehendeh :Sylbe- 
Za ii fii Jrta 

erfolgen, dasă dios ciner "der, ;zusammengesetzțeșten.. “Fheile: 

der Grammatik dieser Sprache) ist.-So :laben Viele îini der" 

vorletzten .Syble,e statt, a,und,, einige „auch e, sim, Plurale: 

dafiir::2 vorân“ „den: le; der "Plural! des. bestimmenden: Arti- 

kels gehiiogt viza.” or ni che Midi ie smerit;



  

Schi bedeutet auch, und le ist „das abgekiirzte Pro- : 

nomen, statt dass der Accusativ desselben sonst pre line 

ist, eben so se neben sau. oder seu und sine. 

Jubesc oder jubesk. Die Endung esk hat die erste Sin- 
gular — und dritte Plural-Person des Praesens, und statt 

derselben ist iibrigens s der characteristische Vocal dieser 

Verben. a | i 

: Ram ist dor: Zweig. Die substantive duf m und meh- 

reic 'ândere, Z. B. viele auf Î, hiingen als Pluralendung 

daran ui. ! | 

„Sent, das e wird wie „ae oder, „daş Franzosische en 

'gesprochen 50 în. „vielen. Wartern, 7, n aucli în. aperal... 

iii + Sfenle ist die. Fiiminin-Erdung; das. Macculin ist, sfent. 

"Uebrigens : făllt hier: das : Geiniseh; von ; Lateinischen 

ind: Slavischen' “Wortera in die Augen.. Slawisch: wiid Z. B. 

vea (Pola u. Rusş: aie), mila, - sila, slevese (lotteres + “On 

slava (Ruhm) woneben 'abâr auch “ “das Lateinischs” laud 

(loben), gewohnlich ist. „Die. von.. Lateiniseliea. Ursprunge 

verrathea, sich von: selbst, ar aa te 

    



    

  

     

Dim 

. 
e- . . 

, ț ia . . 1 e . > „. , a AI doi îi 1 vă iza 3 
. 

; E] , pf : - . . Sa ce „ h 3) 4 - ' . 

$ r PI , ! ARE 4 3 . bi zii se 
. Si „d 7 + 2 , Fi ERĂ .. 1 Cita 4 2 În. . Pat, 

cr. ÎN - . A . 7 Fii î. —— e . 
, ” ii apte a) tat tati 

r ! r . op - : a, = j: ee pn Pute aa pita pt 

«TU. Lămuriri privitoare : la vieaţa. lui. G. Lazăr 
e gi A um ut de, le” Mateiu | Lă .. 

"In cursul celor 100 de ani. dela: moartea “lui. George Lazăr, 
cercetările,” chemate să” zuprăvească viaţa şi activitatea marelui învă- 
“ător al Neamului, stint atât de reduse: și inconiplecte, încât Ia praz- 
nicul. măreț al centenarului: din toamna anulii'1923, Vă: resimţit de 
către toți iubitorii, trecutului, nostru, cultural, , lipsa acelui::omagiu 
firesc în, viaţa popearelor moderne, (cate, trebuit, sti fie, publicarea “unei monografii critice: asupra desrobitorului conștiinței măţionale a poporului omfinăse, îi iii Lisi i i | î bă DIR 

"Una din “cauzele principăle poste fi şi împircjurăriea, că iod 
rele cari aveau să descurce viaţa lui: Gheorghe Lazăr până: în clipa 
descălecării lui la București, se găsiau risipite prin. diferite arhive 
străine, mari și mărunte, adeseori greu de străbătut. Dar astfel de 
investigații științifice, nici nu se obicinuiau în epoca “morţii „lui Lazăr, căci locul lor îl ţineă memoria și tradiţia.: De aceea nefixân- 

„du-se de pe atunci, în baza actelor : arhivale,: amănuntele vicţii lui 
"Lazăr, mai târziu cle nu puteau fi reconstruite decât - cu 'ajutorul „amintirilor, adescori vagi și înșelătoare, cum i sa întâmplat: și lui I. Heliade şi lui P. Poenaru, Pentru această. monografie critică, încere să dau câteva lămuriri privitoare la viaţa lui. Lazăr, înteme- iate deoparte pe documente inedite, de alta pe interpretarea atentă a unor documente publicate de alți cercetători, : îi: tie 

  

HI, " a ii - | | - RE îsi 

„„.. - Data naşterii lui Lazăr, ci iei 
“O întiie întrebare, care a dat prilej de controverse, a fost 'data naşterii, iz: i. îm ap 

Sp 
E i 

PLATII ; 
i ăi 
'



“paşterii de: 5; Tunie' 1775, după. nota "pitstrată în protocolul acorţilor 

din coiuna “Avrig. Dacă nara. avea, această dovadă! “de mâna în 

. tăi, a 
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„ „Cel. dintâi biograf.i[.. Heliade, nu, face: nici: o: pomenire în ar- 

„ticolul. său' din. 1839,.de:anul nașterii lui Lazăr.:: Probabil deci, că 
nu-l 'cunoșteă, “EL dă numai epitaful următor, scris, afirmativ, de 

însuşi Lazăr : «Cititorule, ce ești am fost, ce sunt vei fi, găteşte-le 

dar. George Lazăr? 2. Ta, schimb „Bariț, reproducând în < Foaia» sa 

articolul lui Eliade, afirmă intro. notă, că nu de mult „un prieten 

ar fi citit “epitaful do! sus. “în “forma, ce “se păstrează astăzi pe' erucea 

: ridicată 'de Carol Roseti VĂ "Iar acest epitaf are, la Sfârşit însemnarea ? 

«E. G. Lazăr. 1. Theol. Cleri Di te ez  Traisilvaniă N. 1779— 

1923. IL "Deci. abia, la 1540! se. “armintește anul! 1719, ca “dată, “de 

naștere. “Qin iplitea! ti” "<prieteniul>. "de care "vorbeşte Bariț, şi. câre, 

să fi clărgit> epitaful „dat « de Lazăr, turnându- lîn versuri de formă 

populară ? . Poate nu greșim "bănuind. pe ' Joan “Barac, fost învăţător 

"în Avrig şi “Bricten Al "lui Lazăr, cultivator “iscusit al poeziei. popu- 
iau ai Lui a 

in “Avrig. 

" Iscălitura în, “atineşte sub. un. 'epitat românesc, nu putea, veni 
lare. “Şi, cunoscător al vieţii feciorului din 

  

“decit dela” „une ar "delcan. ştiutor al  obige rilor” tirapului. său și cer- 

cetător. al! '«protocoalelor> botezaţilor din Avrig căci nuriai „acolo 

putea, gs, "nurăele de, « Bustralie», ncîntrebui mt de: Lazăr, 'dar in- 
tsi pitt ea Ai "Di Ea Io ia d 

  

    
în aie său “dela 1871. “In. fine ini „Sădean, “stabileşte : “dată, 

ace 

  

ar “trebui: să ne " îndoim” și de! exactitatea ei, căci ca nu 'concordă 

cu' datele aflate” în registrele işeolare delă liceul , „piarist, din, Cluj: 

Anume, aici Lazăr i a trecut în '1799 ca “având 18 ani, "deci; s'ar fi 

născut în 1781, iar după registrele din 1505, Sar. fi născut. în 1784, 

căci figurează. cu vârsta. de 21;ani,:cumi'se va: vedea; mai: la vale. 

- Cum însă protocolul: morţilor. din“ Avrig: dă :nu: numai! anii, ci 

- și unii și zilele: implinite” de Lazăr. în“ clipa. “morţii! sale! din 17 

Septemyrie' 1923, rămâne să, “credea, că preotul, avea atunci, inaintea 

    

. Ta uti at „ză ri ) n a HEI 

mi » ot. articolul din. Curierul Românese pe. 1690. tă 

1 2) Cf: Foaia. pentru“ minle.pe 1840 No. pe pi 

„i 9) Bariț: mai: observă, că nu se ştid;caro din-aceste.2 epitafuri e original; 

ori cu schimbarea crucii să prefăent şi:  înseripţia: Noi sunteni pentru ipoteza 

  

din: urmă, cum Sa văzut ri Pt te age Titi Î 

4) Ci. Acram, Săean, Date: nouă despre Gherghe, Lazăr, Ara; “Tip 

diceezasă, 1914 p.5. ee Baa pater bi
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sa. protocolul. 'Dotezaţilor 'spre:a face'un calcul. atât de''ininuţios, 
astfel. s să stabilească: cât. 'se'poate:de: precis “etatea” tăposatului! mini: 

    

d 4 PI at tie di ic în ISIS i. zi „aaa HI tr 

i Na i i A CR sI “ i „i vas > pal i: "ieri : 

“Protecțiinca” lui Biucienthal 'este:o” iegendă. > IRI 
    ir et si sp ui sait a A doua. întrebar îndoielnică, priveşte. 7apor frate. ui Les 

1: ii 2 cu. i Baronul Saintiil Bi zieleathal,. Dela Eliad „Și până. azi Sa crezut; 
că numai,  Bruckonthal.. La „Pata, trimite, la învățătură, „pe, iobagul A 
Lazăr, dedarece. fostul guvern ator. "al „Ardealului, avea un castel în ii * dial” 
Comuna Avrig. "Deşi. nu $ se. “sprijinea! pe nici. o. dovadă “autentică, 2 

legendă, aceasta. înfiripată | pe simpla, combinaţie. cu “iGaselul> sta 
menţinut până în 1914 cind ea fa spuluerată cel puţin în ce Dri-, 
veşte studiile la Viena--de cățre Avram Ștdepn în b baza doctimen-. 
telor cancelariei aulice. „din „Miena ! ) oi pi - 

Cercetări şi mai recente în corespondența - privată a lui, Doi 
Kenthal, „ai. putut, descoperi: nici, un fel, „de, sprijin ori “coniribuţie 
pentru. învăţătura, lui, Lazăr, (Chiar, și fară “documentele lui, Sădean, 
Sar fi putut găsi "elemente, e cari "să. Făstoarne' această legendă Cici 

iii sit un guvernator şi mai ales un "sas; n avea nici. timp. și nici interes 
să. trimită la studii înalte pe un umil, <băiat; de” " valah», când şi de 
altfel ' cunoaștem așa” ide bine nu numai „concepția, dar şi “tratamentul 
politie : săsesc fată de Rominii cplinântuilui „crăiest>, Iar, dacii totuşi 
sar fi î lat, această” minune, Bruelezithal, care era literari, nu 
alegea școlile, catolice; din Sibiu ș și Cui, i-l trimitea pe „Lazăr în 
liceul săsesc, dela” Sibiu! care era şi mai aproape! "de Avri rig şi s șcriii ia 
îicompiirabil mai bine şi anumite: scopuri „politieg ; 2 
aa Aa 

«11 '0f. 'Sădean: o. ci pag. 6, Di jecer ro arj ii mt asa 
„2 î7 2) Dealttel: «Castelul»: din: Avrig, 'nici î'a toat zidit de: Bruckenthăl, Din - 
informaţiile contemporanului-:Michael Qonrad., von. ; Hcindendorf..; fost, “consilier 
guvernial, ardelean, aflăm, că „acest castel — imitat după, „cel dela, Schânbrunn =, fu clădit de generalul Buccoz, şi, „dăruit, de acesta, “lui. „Bruckenthal,. „ca semn- al 
strânsei' prietcuiii ce er) îdtre ei. Iată cuvinielâ” lui Ticidendoif i <Wurde' bald daraut (se, Bruckenthal) Gubernial Rath, Baron, Kanzler,- der Vertraute - des Generals Buccoz, der fastii immer în scinera Haviso!: war, mit' ibm gleichsam. ein Haus machte, km das Frecler. Schloss" im--TPinter bauen licss, und ihn da er denselben in 'seinen “Absiehten:' besondezrs der. 'Ecrichtung der: GrenziMilitz un- terstiitzte," noch hiher hobs, (CE.: Dr: Rudolf Thei!, Michael Conrad.voh Heiden- dori, Eine Selbstbiographie in irchie des Vereines, Neue Folge,:15 Band;:1833 - - pag. 281.'Compară şi Zrausch, Schritsteller- Lexicon vol.I, 'pag.':183——97, Bariț făcând biogr-fia lui Bruckenthal, aminteşte acest fapt și adaugă: '+dG'iunde:Va -- 

    

  

"iz zi 

ai a:



  
N "rânduri, „după cum mi,se, promis 
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i aia Protectorul lui. Lazăr. este. Biserica ortodoxă şi: mai ales vi-. 

«garul Nic, „Huţovici, cad iu . ie ana) w TU cota 0 

„hi Meritul: trimiterii lui Gh. Lazăr.:la:: învăţătură - trebue: căutat 

aiurea, de unde el puteă veni larg: şi generos. . ... imi mea] 

„rii stă ram Sădean.Pa: arătat în parte.! Biserica: neunit: fu aceea, 
-care. stăruise "cu toată căldura:'să: i'se dea un stipendiu' pentru în- 
văţarea: teologiti.Ja Universitatea 'din Viena. “E de remarcat; că mai | 
-mult decât! Consistoriul;:îl 'tecomandă" în: chip deosebit: Guvernului . 

-ardelean, vicarul Nicolae Huţovici.: Și Lazăr obţine bursa; însă nu 
din vistierie împărătească-—cum, sa crezut. iarăş preşit—ei din con- 

-tribuţie: joiănească, strâusă an ds” an; si așa “numitul” Fond: sido- 

„zial alt Episcopiei: ortodoxe:sibiiene,: dela: țărănimea” “neunită a Ar- 

“dealului. i Tată: un” fapt, extrem: de: “important, din! punctul de vedere 

naţional: al: biografiei: lui Lazăr: si re o ile dap 

ii: >Dar.noi'avem'şi altei isvoare; cari dosedeseirolul covâriităr jucat 

-de: Huţoviei: în: “îndrumareă lui: Lazăr» sprei:'Viena culturii: științifice. | 

-:3+ "Tutwo: <tainică: jalbă> . din' 1807: adresată mitropolitului'sârbese . 

-dela: Carloviţ de către protopopul” Braşovului: Gheorghe! Haines i în 

numele credincioşilor neuniţi, şi în care. cere să li: se trimită 'un 

Episcop,! <oni -credincios, cui frica lui: Duranezeu; blând; bun,“ harnic, 

cu: ştiinţă: și limbă: împodobit,: care! să. ştie deplin. și. limba :-româ- 
mească>,'— i Haines istăpânit -de-o: pornire: violentă contra-vicarului 
'Futovici, înşiră, între! alte acuzaţii ice 'i:]e aduce ispre': iasi înlătura 

„delă!' obţinerea "scaunului! episcopese — şi următoarea "<vină> : 'aşa 'de 
prețioasă pentru noi: <vicareşul-de 'acum Nicolae Huţoviei, sărac 

-de: ştiinţă fiind (măcar Consistoriumul. au: “protestăluit) au irecomin- 
-dăluit dela. sine. pr cxidialiler. pe: un fecior: anume: „Lazăr din: Avrig 
EI - 

“fi luat Buccor capitalul pentru un edificiu aşa euro, nu spune: „nici un cro-. 

nicar>. (CE. Transilrania pe 1889 pag. 35 şi urm), Riepunsul e simpla : din 

“braţele iobagilor lui Lazăr şi ai comunelor vecine; cari” vor fi fost! dușiicu su- 

“tele, la robotă; grea, ca :Qin. truda; lor, să, se, înalte,zidurile sfidătoare . „de astăzi. 
In astfel. de, condiţii, scoala, normală a ni Gh. Lazăr, se . pare, car Aveă un Oare, 

care drept să se instaleze acolo. Star puteă vorbi de vr'un event Ul £ ajutor "dat 

de Bruckenthal lui, Lazăr, pe timpul. cât acesta, va fi înv ăţat În $ 

     

    

n. Dela 3803 

înainte însă, “accastă combinaţie nu! mai “poate avea loc, deoarece. în, „acest - an 

“Bruckenthal murise.—Cu toate acestea, -d- -nii Haus Oito "Roth si. Konert mi- -au - 

afirmat, că. posedă „date, cari, „fac, dorada/ contrarie celor afirmate aci de d LL. 

Mateiu. Aceste date nu mi-au fost. procurate, până în momentul tipăririi acestor 

    E u 

Nar fi exclus! să bănuim_ si în  Tiaşi Coistaitin Popp; din Sibiu, un pro 

stector material și lui Gh. Lazăr. 

a ot un ie i Toi sn mi
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„şi acum se” află la. Viena cu' stipândium din „taxă sidoxiei. 3u0 zloță 
pe an ca să înveţe teologhia> 1). Astfel e limpede; “că: nude: luţ 
Huţovici să leagă de acum, în, mod indisolubil, de: studiile -lui Gh. 
Lazăr la Viena.. e ere Co aaa 

> Nu. tot atât de: bine. putem stabili. “persoana, și - împrejurările, 
cari au îndreptat pe Lazăr icătre: școlile: din, Cluj. şi: Sibiu, 

Fiind cert, că Guvernatorul Bruckenthal: n'a: fosti.  micidecun» 
„ocrotitorul lui Lazăr, privirile. moastre trebue : să se. îndrepteze: in 
altă direeţie.... EA a tu categ aia dpi 

  

a 
. -. 
i 

“Povăţuitorii morali al lui Lazăţ. Roiul preotului loan Radoiă.. 
it fot 

i Inainte de. toate, vom: căuta. îndezanul: pentru. carte - "în ;. chiar 
familia lui Lazăr.: Din actul. privitor. la :împărţirea.; averii :rămase 
după Lazăr ştim, că una din surorile lui Ana: a fost măritată după 
preotul din: Avrig. Joan; Racolă,.2). * Regulaţia». diecezei neunite din 
Ardeal: făcută 'la.1805, ni-l, prezintă: pe părintele -Racotăica. originar: din .Paloș. pe: “Târnave,; de unde: se pretinde: că, a dezertat», - sta- bilindu-se, la 1793 în: comuna, Avrig, fără. a putea. dovedi: unde. a primit, hirotonia:?)'. ....., seu, i da ir eaa tuui 

- Se. pare; că' el; eră. unul: din; preoţii. mai. lurmiaaţi., ai “vremii sale, cari 'atinși. de; curentul mișcării, ;politice-naţionale . dela ; sfâr= şitul- veac.; XVIII; cum, şi „de „lucrările „scriitorilor mari. de-atunci, înțelegeau. însemnătatea școlii. şi ;preţul, culturii, peutru-. deșteptarea poporului românese.. “Tradiţia . locală însăşi, „păstrată ; în. amintirea. satului, îl-veda deisemenea în această, lumină, ; ion tri oi oraee  Nuzi ;exelus: deci, „ca. întâiele; incurajări să-i fi venit lui :Lazăr- dela cumnatul .său, carele- “dându-și. seama: de: sinteligenţa ; băiatului. în vârstă de 14—15 ani, se va fi ptndit să-i i deschidă. perspeotive- mai i largi în: croirea „Viitorului său se n mie Pro tei me tt at În 

    

   

  

, Rolul scriitorului” Ioan Barac, | DN |    0 altă încurajare,” m mai „puternică, a patat încă: eăi-i” vie “și: 'din. partea” seriitoriilui Joan „Dureă,, “despre! care” “să: „stie: că. tipărină iată _i alea apa 
Cei lucrarea: mea: f 

XVIII, Cluj. 1922, p: 137. n ' . Sia N CE..X, orga. Un Acad. Române 1915. DRE e citi e 5, CE, „Eugen Gagyi. Regulatio” “Diocesis' rima Pisăăitae,” Anno: 1805 in revista Transilcania; “pe. 1911, „pg. 281, it îi teh pierd cut _%) Acelaş lucru ni-l „confirmă și, d. Vasile Stoica din! sti, daţi: O tra diţie locali. G.'p [it iti îti aie, a ii ae 

  

    
    

      

. a „E ţii IP oizogias catei



  
yr 

  

da: Sibiu a ediția I. a Istoriei lui: Arghir şi. Eleoa. în, anul 1801,,0 

iseăleste: ca «das seăl, normalicese neunit în Avrig». d, pe tt :[, 

sigure, Vechiul biograf din, Yoaia lui. Bariț, atică, că Barae năs- 

«cut! în. Alămor: la :1776, ar & urmat liceul îo "colegiul a reformat, din 

Aiud, iar. dreptul la Academia: catolică de pe lânpă liceul din Cluj. 2) 

- Nam :putut- verifică aceste afirmaţiuni, pe lânsă, toate, ceree- 

tările: mele: în: arhiva. piariştilor din. Cluj, unde ar. trebui, să -figu- 

reze între anii 1785—1800, deşi ce-i; drept unele, registre ., „lipşese. 

“Totuș.: un „fapt: rămâne destul de ciudat:: cum :se ;poate, ca:Barac 

terminând: dreptul: în; Cluj, : care-i Mia iti; ;bune; la, ; OTaŞa „Să 

consirată ai se':duce ;la'sat ca întățător? psi, cs e ni tts 

Adevărat „că ,în';1902 Barac. se, însoară; și. trece În Braşov,,ea 

procirator,: iar în,1$05 ca. translator: la. Magistrat, 5; slujbe, în; „cari 

pregătirea . juridică eră preferată. A ze a 

„în. Bu, însă; ami un . raport, “între , documentele , mele, gcoase din 

arhiva. cancelariei iaulice, cu data de 17, "Iulie . 1190, adresat. „Gu: 

vernului ardelean de către . Demetriu.. Bustatevici, directorul. şcoa- 

elor” neunite ; dia: Ardeal, prin; care arată că a ținut cursul prepara- 

gar ina tu zi 

i) cf. P, Milianit, Ceva despre pgetul poporal "Loan Batacu fi despre 

serierile lui. (în « Transileania» pe 1893. P. 75— 80) , „Popp susține, că. Istoria 

ui “A ghir” sar fi dipăerit În 1500 + ct; Distrtaţie despre! tipogratiile 1 româ- 

mesti,! Sibiu 11838. 'pi32,î i iii aia i shui 

1:52 Of. Fonta. ventru'minte pe. 1949. pag. 284. ice iti 

ii * 3%. No.:240/1790; Qane, 'aulică Iileanii i - : 

“ Humillima relatio de dato 19*.Iulij 1700. Deaietrij justat 

hievies Directoris Scholarum, non. Unitaruni Vallachicarum. î 3: 

- Referentis  cursum. praeporatoriua tiniviose ac, 1 /Gandidatos 

'praeparasse justa. acelusa specificatione. * POD. EDC 

Ecelsimi Repium :Gubernium cp za ii 
"* In „mense, unio, cursum ; praeparatoriim “pto, “Saziadaa sad 

munus Ludimagistrale tendentibus. me, inchoasse, : ac. die: 132 , 

“finisse. candidatosque; undecim - indizitante, his. acelușa speciticațione 

praeparasse, dum humillime [Esceldso Regio, Gubernio, refferem, me 

în gratiam Regii: Gubornii commendaviş, distinctissimo, venerationis 

  

   

    

    

    

  

<cultu. perenno.. . a IE E 

Cibinii 19* Tulij. „390, NE Ra TE ţi 

i 7 secisii Resii, Guberi, | 

: arat az “amillimus servus;; Eu 

Îi rd D ameţeius Iuetathievies. Mp 

  

Scholatum : non. Unitarup Valla- 

Dei i i immehicarum: Direetori: 
mt DEA a: e a Mp 
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tor 'd6 1 laă cu 11 candidăţi 'de: învăţător: In: listaiilor câ” .cef 
dintii găsese pe: «Isijas Beni dle 6x Alamorl: “Cottu Alba Înferiori»!.): 

SD În Mă întreb: deci: nani: "putea! vedeă' aici pe- dascălul :riormali-. 

cese din “Avrig? Nunele” “< Isaia a2'mVar. fiio piedică, întru: cât: obiz- 

ceiul” de-a “luă: “două” niime' era frecvent pe atunci, şi-l găsim fichiar. 
la Gh: Lazăr. “Etatea: 6:14: “ani: a: “lui Isaia : îârăș :nu'ne-ari putcă- 
îricurcă, de” oarece după :Ratio. 'educationis: obligativitatea '$colară. 
la: sate ţinea! dela: 6—12 ani ($ +19), ar pentru” dobândirea: titlu, ui 

de „învățător fără. pi hotirit; a îmi iai, atent 
"=: *-Ratio coreă ( $:2) absolvirea unei “şcoli: norniale.: (școala : : pri 
hiară "4 provincii)! ori: cel: “puţin a“tnei școli capitale, . în: care iar 
trebuia să se dea examen în'şcoalii: normală 1$ -19).2 : Barac ':avea. 
putinţa” să “facă această. școală * “normală în “Sibinje care “erat: “sediul 
unei provincii şcolare. Numai” așa îşi buteă permite titlul de” dașcăl: 
normalicesc din 1801. a 
FEtas) 

    

     

  

“ar cursul” preparator? din 1290; “avea! să! fie: 0! “compleetare. 
practică a. cunoştinţelor 'date de ciitre directorul: Pustatieviei, car 
șeful suprem al școlilor! neunită' din “Ardeal: ta aliate 

“In această ipoteză, Barac a! putut: să 'fie'învaţător! în: "Avrig 
cu câţiva ani înainte de 1800, şi astfel să determine - prin- talentul. 
său literar, plecarea, lui “Lazăr fn 11799 la liceul * piarist din Cluj... 

- Ipoteza pare. și. mai plaui fibilă, amintindu- -ne afirmaţia piogra-. 
“falui din 1848, că Barae ar fi „fost în strânsă prietenie... c ră 
posaţii renumiți d. George . Lazăr, Vasile, Aron şi: Vasile | Pip 2 
și deacea. e probabil, "ca: „Baric ș sti-și: fi tipărit la Bacureşti i în 1821 
ema 

   
a 

      
„Jsajas. Berăl ex Alamor' Ti Cotu Aba Infăriori a taia 

Michael Muntian” ex Snbubio':Cibiniensi Tosephstadt; nuneujate: 
IKonsiandin! Gontia ex Cibiniensibus: Alodis îti: pitună zau 
Ioan “Likirie: ex' Ererbeei In: 'sede' Sax: Mediensi.: cirip mu o tut Ioan':Krutsan '6x Dito”.-i!:. bei cetei tal, Deo ptesi 
Isajas: Popovits! ex: Feerhzai În: Cottu: Tonarasiensiv IS Ineu 
Stephan Popovits ex Hastalu Dito . ITI 
Daniel, Popovits ex Giomal In Cotta. Albensi ul RI fii 
Teophan' Popovits et Dtto - si 
Ioan Bedille ex  Poploka: In sede Sax. Cibinieusi 
Aheoger, Popovits : ex Sard IL; 0, Maros Vas sur helliensi.. . 
il î1'Ori Poaiă po 1818'p.. 284.2. -! o 2) Cf. Pouia. pe. 1848 p..288, :vezi şi Pe Ailianu l, €.. 

  

   

       

  

ş



  

;Risipirea ea „cea. de pe urmă a. Er usalimului, 3 „tocmai. cu . ajutorul 

lui Lazăr,: cum. crede. și d. N. Iorga 1); Altfel. nu. „înţelegem „pentru 

e ar îi alergat, la D acurești,-: când avea tipozeafio la. îndemână la 

“Braşoy-i si br. si îi st Pa „ur îi “. 1 i as 7 

Având în sedere toate, aceste, clemențe, sunt dispus să red, 

tervesția aceasta trebue să fi fost energică,, fiind: că. Lazăr. ajunge 

în. clasa. I.oa liceului . din',Cluj cu. vârsta.de 20 „ani, ceea ceinscam- 

bă, că: ntârziase mult, pe lângă; colegii săi, „Care „aveau | '13- 15; rani. 

Confesiunea lui Lazăr. 

o altă chestiune contraversată este « acea a religiei” lui Lazăr. 

Deşi botezat ortodocs, el 'este trecut; în: matricolele şcolare din Ciuj 

Şi Sibiu nu numai ca 2, dar uneori chiar, și ca romano-catolic. 

i rO trecere: Ta :Vârsta:de 18. ani n'a: putut: face Lazăr, fiind-că 

“mar fi fost recomandat pentru bursa din- Fondul. sidoxial,:.care eră 

al. Bisericii ortodoxe. Dar însuş:: Lazăr, apărându:se de acuzele mi- 

tropolitului din. Carloviţ; dovedeşte: cu "certificate, că timp d6 8'âni 

cât a stat-la Cluj, a cercetat “totdeatina'” biseriea neunită, cumine- 

«cându-se regulat la preotul de acolo: 2). ii i Preia re e sub 

- O explicaţie: aș vedea-o :în : edita. colegiilor: catolice : de-a 

servi proselitismul ! religios şi astfel” de:a trece pe! elevi în registre 

drept catolici; de altă.parte e: posibil; 'să fie la mijloc și o măsură 

«de precauţiuno din: pârtea. ocrotitorilor 'avrigeni, cari temându-se să 

nu fie respins pe motivul vârstei. prea mari cum şi: -areligiei, să-i 

i. dat lui Lazăr un. Certificat „special“ de botez. 'Altfel cu'estrasul 

"autentic. din: protocolul botezaţilor, el: trebuiă 'să fie.trecut i în ma- 

tricole. la: 1799 ca neunit și 'cu vârsta exactă de 20 ani, iar.:nu:.de 
i e Pa CT Pa 

IS: cum sa făcut. at atat 
i za “ : : a ti . Fie pi i 3 

îi a ae ai ci bă 

  

1) A = orga, Ist. Tit. române, în. secolul, XVUIL. acureşti vol., „II p. 479. 

2) ct. A. Sădean |, e. p. 17. De altfel avem ordine date chiar de pu-. 

-vernul Ardelean, prin. eare elevii şcolilor din, Cluj sunt obligaţi, să cerceteze 

biserica, lor, iar: în caz-că n'ar, avcă, atuuci să fie „trimiși de serbători pe la 

-satele de origine. (Cf.: Actul cane; caul. Ardelene "No. U,042, din 1789). : 

3) Bănuiala mea cu certificatul „adhoc'! o.-înatemiez şi. pe împrejurarea, 

„că atât la Cluj cât și la Sibiu, am întâlnit în registrele şcolilor, catolice elevi 

români iniroduși cu menţiunea că sunt. ortodocși (graeco non unitus). Dacă 

:ar fi prezentat un certificat. de botez real, și'el trebuiă să fie trecut.în ma- 

“Uricula ca neunit, ii ct i 
y
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st "Certificate: speciale” de: natural această 'erau frecvente $ Şi. chiar- 
târzii 'vedem- tineri or todocși, cari”ise”! prezintă: la: “şcolile; :din Bhj 
ca uniţi, număi cu: intenţia de-a” obţine :o' bursă 1, iri: ei i ae 

Un asemenea calcul ar fi putut avea loc şi în cazul lui. Gheor- 
ah Lazăr, deși nu există nici un; fel. de-tindicaţie, căci ar. trebui 
să-l - găsim “la! Cluj: întrun internat, .pe când registrele școlare.: ni-l 

arită-ca! extern, “fără! nici o'ibiirsă;: Rămâne: deci să. vedem: în su-- 
naţia“ lui Gh: Lazăr: o simplă - trăsătură du! 'oportunitate.i a  Avri- 
penilor, sau '0' încercare de nobil: gest religios: a:cuvioşilor: călugări, 
din liceul catolic dela Cluj. 

          

Dl 0 Dezna dezo) 

, | IV. | 
! dive a Di ata a) SĂ 

"Ce 'studii a făcut. Lazăr? II a n i 
„i ARII iti 2 aie ste TI Dida o Dita out zale i 

Tot -atât'de. puţin: sigure €rau:și informaţiile; privitoare: la stu. 
diile făcute:de Gh.:Lazăruni:, pri zic, dacia e out je    zi n... 

int “Astfel Eliade! știă; că. dascălul său 'ar fi. învăţat timp. de; 20: 
ani (|) la. Viena 2); Podiaiiu :este; măi: bine siinformat;; 'când;: spune, 
că Lazăr. a studiat; în Sibiu, Cluj: şi: Viena-8),. bine. înţeles; fără a:a-- 
duce vre”o dovadă. D. N. Iorga:precizează Clujul și Viena?) Pinnipd 
încaltă lucrare, că Ja'"Cluj, ai fiurmat;-liceul: reformat... . 
mi Astăzi.-suntem în “măsură dea cunoaște:imai atoănuțit: necastă 

chestiune, :De-sigur,.că școala: iivială (cea: priinară dev azi); atuters- 
minat-o-Lazăr: in:-satul lui: Datele; lipsese::eo-i: drept, așâ.r. încât nu 
putem: ști precis; când și:cu ce: rezultaţ,. ! "Une fapt: e: incert. 'că în. 
conformitate! cu : 'dispoziţiile din: Batio; elevii rămâneau. atât : :timp- 
în: şeoală, "până. când terminau: materialul fizrit în. planul, de. înyă-. 
țământ, "Având iîn vedere: vârsta: de :20 iani;: cuiicare 'Laăziir. intră; în 
clasa I a liceului din Cluj, trebuie să presupunem,; că a trecut des-- 
tul de târziu pragul şcoalei primare. Sau apoi înainte de. Cluj, a pu- 
tut fi, dus la: Sibiu; pentru “oarecari cunoştinţi de! latineș le, ui 

. = a ESD d Di 
1), Asa ai aflat d. p că răposatul: 'seriitor ardelean I: Lăpădâtu, născut: 

în i Glimboaza; a studiaţ 1 la Blaj cu' o: buxsă “din fundaţiunea : R amonţai,” obţi— 
nută în' temeiul”: “unui certificat al picotului Moise : că -ar r fidunit;: deși eră 'bo= 
tezat ortodoes ! câm a rămas toată viața, ! aaa 
Ni 2. CE. aiticolul din Gurieril : “Romănesc, iii iz ti 

3). Vezi pDiseursul de intrare î în! "Academie", C 
au Isis Lit Românie în sec.- XVIII. II! p- 991.530, tai 

5). Gh. Lazăr (în. Biblioteca „Steaua ”) Bucureşti 1016, p: 18. a să 
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In 1799; îl- vedem-ca elev al liceului catolic din Cluj. Pe a- 

<unci liceele aveau organizaţia indicată de Ratio educationis, cu cele 

trei părţi ale triviumului medieval: gramatica, retorica și dialec- 

-tica, ca trepte ale teologiei. Învăţământul întreg aveă următoarea 

-organizaţie: a, cursul de gramatică cu 3 ani: (clasa: infimă, medie 

«şi supremă, ori după altă denumire clasa primă, secunda și tertia); 

%, cursul de retorică cu 2 ani (poetică şi: retorică) numit şi Ja 

manitar  linferiore et superiore clase Humanitatis) ; c,. cursul fi- 

Josofie cu 2 ani, după care urma: d, cursul acadeniie tot cu 2 ani 

:având. specialităţile * drept, filosofie, medicină, arhitecturi medicină 

weterinară. ete. e. iz e. 

In 'cursul de gramatică şi humanitar ficcire! clasă își aveă 

'profesorul său, în cel filosofie erau 4 profesori, după cele 4 materii 

principale (philosophie, matematică, phisică şi istorie), i iar în Aca- 

.demie- ei să repartisau tot pe specialităţi * . 

Spre norocul nostru,: matricolele și. registrele de: clasificatii 

ale liceului piarist din Cluj sau păstrat destul. de bine, și: astfel 

suntem în situaţia de-a cunoaște exact anii şi “studiile- făcute de 

“Gh. Lazar, atât în Cluj cât și în. Sibiu. ANI SE în 

Din examinarea lor vedem; că între anii 1799: 1801. Lazar 

“isprăveşște Gursul de: gramatică la: liceul 2 -catolie: din Cl, apoi în 

1802 face clasă superioară a cursului humanist: în liceul catslie din 

Sibiu, ca să se întoârcă iarăși la: Cluj, unde! în 1803 şi 1804 ur- 

„mează cursul filosofie: iar în 1805 anul. IL de drep: Ia Academie. 

Iată cum se prazintă studiile lui Gh. Lazăi după tabloul în- 
| Mia bei ” îi 

tocmit de mine: SA PAI Dn NI E N 
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1) Vezi “Baţio. edu-atianis, apoi Iinacsy Er 110, A magy -arorszăgi hUzok- 

statâs tOrtânâtn Maria Terezia koraban, Budapest, 1899-1902-2 volume; acelaş 

A magyaroszigi iskolak multja 6s jelene, Budapest 1896,
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Cercetând de aproape acest tablou, ajungem . la următoarele 
constatări: Lazăr n'avea nici o bursă, deoarece. este trecut ca: ex- 
tern. Prin urmare, a trebuit să înveţe cu ajutor de acasă, prin vro 
odăiţă — poate românească — din Mănăștur ori mahalaua Clujului. - 

Cu o conduită! morală bună se pare, că în privința studiilor a întâmpinat greutăți, deoare ce la început nu are cele mai bune note. În semestrul I al clasei prime de gramatică este însemnat cu nota a 2-a. !) 'Preptat însă, prin talentul și silinţele:. depuse, piede- 
cile sunt învinse, şi Lazăr ajunge, în "cursul filosofie și cel de drept, să fie printre cei dintâi ominenţi, - SR Interesant e „faptul: că după terminarea clasei. supreme de . gramatică în 1801, Lazăr face „la Sibiu "în : 1802 clasa a.II a: cursului humanitar, în loe să-l vedem. în clasa I, cum ar fi logic. Saltul acesta; nu se: poate explica altfel decât: prin împrejurarea, că fiind prea înaintat în vârstă, Lazăr probabil obținuse la Sibiu au- : torizâția să treacă în mod particular 7 cum am zice îstăzi — clasa! I humanitară. O altă interpretarea acestui. hiatus nu vedem. 

Materiile ascultate de Lazăr în cursul de gramatică au fost: Doctrina creștină, limba Latină, Sfânta scriptură, Geografia, Arit- metica, Limba elină, Limba: germană, Caligrafie și :Ortografie. La acestea se adaugă pentru el. II și III și Istoria patriei. In cursul humanitar a; făcut: Poetica și Retorica. Studiile urmate la filosofie și drepi, se văd în tabloul: nostru. Aa _ ă | Se pare, că Lazăr Wa mai continuat anul II de drept la Cluj, căci la! începutul lui.1806 îl vedem -cerând dela :Consistorul din Sibiu o bursă, pentru teologie Ia: Universitatea din Viena. *) La hotărîrea aceasta va fi ajuns, fie prin exemplul altor con- temporani ai săi- dela liceul din Cluj, ori poate niai mult prin consiliul familiar sau îndemnul vrunci feţe bisericeşti din Sibiu, în vederea vacanței scaunului episcopese, care putea fi ilustrat în chip deosebit de talentul „Reobicinnit al ejuristului»: Gh. Lazăr. 

Legenda doctoratului «Sub auspiciis Imperatoris». E ED 
Poenariu a acreditat legenda, 'că Lazăr ar fi luat la Viena doctoratul în: teologie «sub auspiciis. împeratoris+ cu primirea unui n a O | a - : | ') Pe atunci ecran 5 note în Ordinea următoare: Eminens, (1) primae <lassis cum eminentia (2) primae classis, (3) sccundao classis (4) tertiac classis (5 ) Vezi Sălean a, e. p. 6.
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1 “ânel în. diamante :din partea. Impăratului î).. Legenda a..fost accep- 

| “tăi aprope: de unanimitatea. biografilor, .ca, so. vedem reeditată și 

| „cu. prilejul 'centenarului: dela „Aris din, + partea, “unor, harnici, cer- 

| catători ai vieţii lui: Lazăr?) 0 e i te ti a 

La "in realitate; nu-'există..nici 0, dovadă. pentu această afirma- 

| tiund; Dimpotrivă, jaVerm. indicaţii documentare, - cari; ne, arată,: că 

|  Lazărib'a: putut. luă. nici. doctorat, «sub auspiciis>, și, nici: inel,cu 

'-dinmante, - din simplul „motiv, că; nu . terminase '- studiile „teologice. 

Din documentele publicate de Avram Sădean rezultă limpede. 

că Lazăr a urmat regulat teologia numai 3 ani în 1806/7, 1807/8 

și: 1808/9.. În Noemvrie: 1809 el se întoarce în Ardeal ?) spre .a 

„merge. de acolo la. Carloviţ, pentru complectareai studiilor cu dog- 

.matica și: liturgica” ortodoxă; “cum: și pentru” obținerea. hirdtoniei. 

Nereușind” în” acest” plan” din cauza :împotrivirii : mitropolitului: sâr- 

bee; Lazăr vine îarăș la! Viena! prin :Aprilie 1810, așteptând: “hotă- 

'rârea împăriitească în chestiunea hirotoniei.: sale. £) :Până 'atunci 

Curtea îi dă uiiiajutor de 300 fl.'cu 'eondiţia să-și: urmeze studiile 

pe :timpul: cât răraâne. în Viena.?) In Decemvrie. acelaş an, 'solici= 

tând din nou ajutor, Impăratul cere să justifice, cum; a. folosit 

tinipul petrecut aci. 0 Nail en tii i 

“In” “urna acostei 'soinajiuni,: “Lacie răspunde că: în Miu. 1810, 

când: primise: “ajutorul” de: 300" fl. ma mâl! putut: cercetă ! cu folos 

cursurile” ascultate” în “anii trecuţi. In schimba repetat studiile fă- 

cute” şi a “tradus” câteva cărţi (Plâton,” “Educatorul marelui: principe 

'din Rusia, « cărticicăi morală pentru copii de școală! Geografia "ma- 

tematică și Istorioara: morală: ! 'a împăratulai “Oetavian și a: soţiei 

sale; txaducerea unei I*dagogii' era în curs). ?) Arată, că: de: pre- 

zent (prin Decemvrie 1810) urmează lecţiile € de teologie pastorală 8) 

şi de paleologie * %, a 

Din acest raport al lui Lazăr se “vede; fără putinţă de îndoială, 

că el nu isprăvise. studiile, teologice și sc pare; că nici nu-se mai 

  

1) Poenariu. "Discurșial situ din: Anale, 

20. Ghibu în ziaru” < nicersul»: din 29 Sept: 1903, ii 

3) Sădean |. e. p.* i 

*) dem ibidem p. 9. 

"9 idem ibidem p. 10. | | | : 

“9 idem îbidem p. 21. ia 

2) Sădean |. e. p. 2 
*) sdem ibidem p. 21. ta i 

idem ibidem p. 22... ie DI Sa 
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gândiă acum: la așa ceva; dâoare -ce: atât: în: 'raportul:: 'de:i faţă : cât : 

și în: : altul: din! Noemvrie: 1810, “Lazăr :cere! cu: insistență. să: i. se.. 

dea! o “funcţie” în'iPatrie spre! a-şi! pune: în' aplicare: rodnică ştiinţele -. 

sale de specialitate, câștigate în cursul unui -studiu:.de':19 iani.:1)... 
“iii [n adevăr, prin rezoluţia împărătească din:14 “Februarie:1811,. : 

el fu:'trimis 'acasă. Un: raport-al cancelariei” aulic6/ardelerie! din:24. + 
Martie 1811, arată, că. la data aceea Lazăr era: plecat: din Viena.) . 

2 asttel, , legenda: cu: “doctoratul trebuie” 'să icadă.: pina 

  

r 
ep 

  

iei - : ata Mi 

. Hirotonia ui "Lazăr. 
Li zaț 

  

. PD Ai a 

" Se' mai ivește ;o: îndoială, în - privinţa..: „nirotoniei- la Lazăr: 
be când iinii din. biogrăfi. susţin, .că- Lazăr. a '.fost hirotonit. „arhi=. 
diaconi: de către Episcopul Vasile; Moga? înj 1814, alti din “contră... 
pretind că:ar Îi rămas laic.) e ptitan lot era cinei poe 

-: Raportul: guvernatorului Gheorghe. BănfA Y. către Impitrat din 
a; Februarie 1815,; privitor la candidaţii, scaunului episcopese: “din. 
Arad,:risipește şi această îndoială. iti te apar taie. 

In înţelegere secretă cu episcopul 3log ga; Gh. Bantty, propune 
spre numire pe: fostul „vicar Nicolae, „Huţovici ş și po. “Gheorghe, Lasăr. 
profesorul ; eandidaţilor,, de, preoție, spunând, că. amândoi „ae. Dar te. 
din cler: și sunt meînsu “ați. 11 Prin, urmare, Lazăr, era, „hirotonit, 
ceeace, de altfel constituiă-10, „condiţie; elementară. „pentru :0ri ce: 
candidat, Ia, seaunul, de T.piseop, Să, știe; de. „altfel; că. Lazăr 
podobit de atâtea „ori jamyonul. bisericii. episcopești, din Sibi 

„peratunci nu, putea fi ureaţ decât, de, clerici, sfințiti..:, 
tai aaa te alo ab otita zi bt! iai da ai 

i „i 

  

   

      

  

   

LEPR “Până acum se știă, în “baza! avâuinentdlst: viubiidatăi ide Avrai 
Sădean, că înlăturarea. lui Lazăr, dela scaunul episcobese din Sibiu, 
trebuie pusă în sarcina mitropolitului sârbee se Șiefan Ștratimirooici. 5) 

1) idem îbidem p. 19. 
*) idem îbidem p. 84, a tii) EREI 
*) Vezi Poenariu, Discursul citat, Drga Ist. “i “om „în ee, XVIII 

Vol. II p, 54—-530. Isţ. li. rom, în veac. XIX, |. Pe 12, 
) A. Sădean, |. e. p. 28. 4 
%) CE. Date nouă despre Gh. Lazăr p. ll şi urm. 

     



me
 

- 
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Opozitia. ireductibilă:a acestui. ierarh: contra. lui “Lazăr, se întemeiă 

pe o serie de motive lipsite în fond de ori'ce seriozitate, dar foarte 

impresionante :ca.; formă.: De. aceea ele au și. fost răsturnate « cu ușu- 

zinţă atăt de; Lazăr, cât .și de cancelaria aulică.:::: in: i i 

“Motivul adevărat însă; pentru: care. Stratitbitovici: rofiză : -pe 

Lazăr, eră. cu :totul altul. Nu-l. vroia: pe: învățatul teolog .-avrigean, 

“pentru :că. susţinea, din, răsputeri, alt candidat: de: Episcop pe Nestor 

_Ioanoviei,. tot oltean -ca: și . Lazăr, dar- crescut: la'-Carloviţ,: chiar cu 

banii: Mitropolitului 1). în ui scie a iuti e ESP 

, ";Intrescei .ce. ajutau «pe Stratimirovici în acest plan, : întâlnim 

cu i deosebire: pe! Gheorghe: Haines, care făcuse; cea: mai. stăruitoare 

propagandă în: favoarea: lui Nestor: Jounovici începând! dela“ 1802 şi 

până după alegerea: d din 'Tarda: dela: t Ootomrrie : 1810. : 

        

   ai iu n initia m pei ea i, 

ui i i finăcă cel. mai i primejdios congurent e era iai Tazăr, Taines 

ma ezitat să ntrebuinţeze, toate. mijloacele unei „acțiuni: subyersire, 

contra mânărului “teolog 'de Viena. 

 Dintro lungă hârtie de apărare a vicarului Nicolao Huţorici, 

adresată: guvernului ardelean Ja începutul anului 181], faţă. de 

ploaia de acuze ridicată contra lui tot de către ncîmpăcatul dușman 

ge, eră, Gh. „Haineş,. aflăm cu, „surprindere că, acesta Juptă în ascuns, 

dar foarte hotărât, împotriva “candidaturii lui Gh: Lazăr, . tut 

; Tluţorvici Spune; „că în 1810, Haines făcuse, o pâră.. în, numele | 

Cliilui: conta icologului Lazăr, pe” care! voiă so trimită prin Con- 

sistor cancelarului, aulie contele Teleki. „Această, pâră a. citit-o în 

fata, Consistorului, i însă în urma împotrivirii asesorilor, a notarului 

şi a .vicarului,! ea na. patut fi înaintată. guvernului pe: “calea : con- 

sistorului, + ma ta ti ai 

  

A
 „a 

  

    

[fie Haines totuș” a. “triais-o, direct, la: Viena, deși "Dâjbiia, de ex” , 
iai 

1 E E Ii ae     
! a fe Put tb i i N 

| 1. Dr. “Siza. Stinghe, Documente privitoare „la trecutul. Românilor din 

Schei. Braşov. 1991. vot, I. p. 204. ct, şi S. Dragomir. Corespondenţa.. episco- 

pului Gherasim Adamoriei, Sibiu. 1911. Etras din: Revista, trologică.i 

2) Ci. Imeraraa mea: Vacanţele Alitropoliei « ardelene în veac. XVIII. p: 

54 și urm. și p. 142. e tt te pa il
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presiuni jignitoare faţă de -legile :Patriei;-ordinilo: guvernului şi faţă. 
de-ziezinovalul teolog 5: si i si rit te e ari 
„i „Având' n îndemână această. informaţie; sunt dispusă. cred, 
că și “arătarea anonimă?, de. care să; serveşte -mitropolitul: Straii- 
“mirovici contra lui :Lazăr, derivă-tot: dela Haines?), 'Desfapt nu 
„aveni; de-a face: c'o arătate anonimă, ci! cu. niște: «spuse» : (specică 
faceti). sau cum „am zice! astăzi <insinuaţii>; pe' cari. Hainespîn” coni- 
venţă cu. Stratimirovici; i: le-a comunicat acestuia spre. a -fâce uz: 
de ele. <Insinuaţia? se reduce la teama, că Lazăr: âr fi fost crescut 
la: Viena „cu! scopul; ea ajungând: Episcop să! “facă trecerea'la! Unire, 
întocmai. cuin. intenţionase răposatul: vicar Ioan “Popovici îi 

14 Et Dar: chestiunea 'reversaliilor :-lui Ioan: Popovici o'cunoștea. 
tocmai Haines işi :el: este : acela, care. îti 1S07: o: comunică intro. 

“ jalbă lungă lui Stratimirovici :), Din acest fapt se vede limpede, că. 
“arătarea anonimă» trebue să fie tot opera lui Haines. | 

__ De aici. se desface concluzia, că, între. marii, detractori ai lui 
Gh. Lazăr, trebuie să așezăni, alături de mitropolitul Siratimirovici: 

“și pe directorul școalelor neunite din Ardeal Gheorghe Haines, ca a i i i e ie iii : unul care lucrase din. răsputeri să nu poată ajunge, în scaunul ar-. 

  

     

       

  

   
    

    

“hieresc dela'“'Sibiu, cel mai vrednice candidat al timpului 
pi ta MA > 

SRI i A tz î. ta x „e ERE: 

E ID INA Ia NI Por i 
reteta tt a at 

Ta i Pa OEI EA II Motivele reale ale destituirii lui Lazăr dela Seminarul : din: Sibiu. e Nara tea i pe pe ele ea au Ci tat e Ta „Ne-am obieinuit 'să credem, că, pricina. hotăriloare. pentru: a a a paie al za bine 
- 7 

5 1) Non secus illam etiam' expositionem 'quars,. pri mo o nothine” Gleri: "anno practerlapso contra Theologulii Lazăr: contepit,' ad Excelentizsimun: Do -minum Cancellarium + Aulicura. Comiteră “Teleki, - via: Consistotii-mittendam,. duam postea quam in figura consistorii legisset, ct tam a parte Domini: Con-- „sistorialis Notarii, «duam aliorum. ct mea simul:repositum. ipsi fuit' rem - talem ” quae directe Exce'sur Regim Gubernium ferit via Consistorii nallatenus posse- transmissi, solus expedirit Viennam nomine Cleri refertam _expressionibus_ în vituperium Legum Patriarum Trans'lvaniensiurm, Altissimarum o:dinationum Ex- -ealsi-R, Gubernii et ininocentis Theologi directe tendentibus. (Arhiva,Cane. aulic:” “ardelene No. 1715'din 1811), îi i tr | „?). Sădean le. p. 18; ai RE a ae Ia 
Idei, ibidem p, 18, 

?) Cf. Vaeanjele Mitropoliei ortodoxe ardelene p. 134. -i: rit 

ÎI 

ee 
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„destituirea lui:Gh.: Lazdr din: postul . de: profesor ''al:.: Seminarului: 

sibian, ar fi conflictul acut și permanent;'dintre “el: și 'episcopul 

Vasile ; Moga. Desigur, :că neînțelegerile: erau :foarte mari: între a- 

cești, doi. bărbaţi şi: ele se explică prin' izbitoarea deosebire de tem-- 

“peramenţ;; ce-i” caracteriză. Aloga : cumpănit, ::circumspect și “realist, 

“păstrător,. al. tradiţiilor. şi” ferecatiîn condiţiile grele ale numirii sale, 

cari. îi,țăiau independenţa: acţiunilor ;: iar în: faţa: lui: inteligența vi-- 

oaie, ;,neastâmpărată., şi i idealistă !-a: lui : Lazăr, pornită pe drumuri 

:mgui, revoluționare, dornică, de aer'și de libertate, frământată dei ini=- 

„fiative, și. gânduri: îndrăzneţe, cari .nu „se: potriveau: de loc în atmos- 

ifera.. de. quietisa și: îngrădire * â: vieții: bisericeşti şi politice din Sibiu.. 

“Războiul cra! deci, inevitabil. î: ce nor eo ie e ct 

Nu. mi se pare însă just, .să .se,arunce: toală:sina- asupra” lui. 

Moga;. care! avea: destulă .cultură,. câștigată“ timp 'de '5:ani în acelaş- 

liceu catolie: dela Cluj, ca ;să-poată prețui : marea știință a lui Lazăr: 

„Şi: folosul ei deosebit pentru . desvoltarea. eleralui:: românese; din» 

Ardeal, ci i ri 

ami (Dacă. Lazăr a. avut de: suferit! e cauza! trebue căutată şi în fica 

„ui. aprinsă, e care-l: puneă -în- „ceartă cu:0* societate ce trăiă tot în 

„tipare vechi de'inerţie şi; umilinţă, iar destituirea : lui - cred, "că: e- 

„mai curîind,. „pera: diabolică a. Pienei,.care nu. puteă toleră'în. nici 

„un chip,. ca oergtitul de altă dată să samene, în Ardealul Românilor,. 

“cultul, urgisitului Napoleon :cu;tot :cortegiul de idei politice ce se 

legau de numele strălucitului zdrobitor al; Habsburgilor. 

  

fi i pe 

  

„ut „Agenţii lui. Aelternieh, vedeau: 0" primejdie în.. prezenta. lui: 

Lazăr la Sibiu,. şi de aceea «sistemul. ocultei vieneze'. trebuiă să-l: 

alunge: din- mijlocul popilor..neuniţi,! aşa de. dispuși să" 'tradeze cate- 

„chismul "politicii. opresoare şi: să se îmbete: de idealul libertăţii! na-- 

ţionale, fluturat. prin entusiasmul ; lui :Gh. :Lazăr. : 

In privinţa aceasta, ajunge să examinăm.; acel : faimos. raport. 

ial cancelariei „aulice, pe. care îl. adresă Impăratului în 15. Septem- 

„vrie 1815,.cu propunerea formală, pentru destiluirea lui Lazăr. 

- Ta afară de epitetele ornante, ca :*neastâmpărat, -pornit “spre 

excese, nesocotit, arogant, clocotitor. de mânie, nesupus, neglijent, 

“cu'0o neîmpăcată” pornire către patima: beţiei> ! 9, «Lazăr; este acuzat 

mai ales pe motive politice, din pricina simpatiei. e sale paublice, aţă 

de Na Polcon, pe care, îndrăsnise să-l glorifice ; într'o grădină din: 

  

Ei 

3) Idem, ibidem, p. 46 și 49. re RI
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Bibiu, zăăenicind încercarea 'cetățenilor “sași de 'a "beai în'' onoarea | 
Moapăratului lor din Viena: îs por tati mia i ru: 

„-u uvNiei mu se-puteă imagină"pe atunci: o .îndrăsneală. mai riscată 
.de. cat aceasta,'din partea unui Valah, fie chiar 'de' :valoarea': lui 
„Lazăr; și poate. tocmai acest fapt 'spori indignarea: Vienei,: 'înșelată . 
în. marile speranţe legate de tânărul: <sudit> : crescut; între zidările e ei. _ | 
-î-p «Dei aceea':cră nevoie,. ca acest; „profesor. <nevredaic,;- “cu! totul, 
dcgenceat; și nepotrivit. în postul: său: de! îndrumător: al -uriui.: 'po- 
“por înapoiat, ?) să fie suprimat: fără cruţare: Şi în adevăr, eanselarul 
“Teleki declari fără reticenţe, 'că măsura: 'de: înlăturare 'se. iriipune 
stoemai în -uraâa : descopsririi 'ciigetări: zi 'echivoce: a: lui: Lazăr, : care-l 
-arată ca un om primejdios (.. und bai einer: an den' Tag pâlegten | 
zveideutigen "Denkungsart gefiirlieh 1).: îmi eg e tata î _ 

:. Oricine iînţelege,: că 'aici 6+vorba: de concepția politică î în” 'caire | 
trăia şi 'sc manifestă ;Gh; Lazăr,:de! sigur inoportună și pritnejdioasă 
pentru ideologia; cancelariei: chesaro-orăeşti. O astfel de mentalitate - 
vevoluţionară nu puteă fi ingăduită să tulbure ordinea aparentă 
«iti cuprinsul unei: provincii, destul de! 'nesigară sub: “taportul Ro- 
anânilor prin vecinătatea ei'cu. Principatele: "românești. - De: c (aceea. 
“chiar. din ordinul “împăratului: Poliţia: tu! însărcinată! să: 'urmărească 
permanent și de.aproape: toate: niișoările, lui Lazăr, deşi: “eră: amo- 
„Yat din postul său :do“Profesor?);):f 1: i Viu no actilo au 
2 as E cu: neputinţă să admitem, că: Gh. Lazăr puteă: fii pedepsit 
cu pierdere ea: slujbei din pricină :unor: conflicte: personale cu Epis- 
„copul' Moga, câtă ' vreme; cunoaştem excepționala ; consideraţie, îm-. 
părăiească și :aprecieiile': elogioase-ide scari :se ibucură: iazări--Îa 
miniștrii: și; consilierii! cancelariei iaulice::Iu: astfel: de condiţii 'chiar 
-dacă ar::fi idovedit:! vinovati de acuzele: disciplinare! ridicate ':de 
Moga, nu i sar fi: putut. aplică! pedeapsa extremă, e ci: fără îndoială 
mana mult “inai uşoară, ini a a it to e zii nl e 

to Dacă totuș 'sa întâmplat astfel, rămâne să! “oredat; “că motivul 
discipliian a fost: un simplu pretext, faţă: de argumentul politic 
decisiv, care la: sdrobit pe Lozir, în Stie ti it n i : aaa 

    

Mezauea: ta zi ali ee Dore ag ii 
sar, a d Lupaș Tipiscopul. Vasile, Moga + si. “Profesorul Gh. „Lazăr: An. „Acad. 
Rom. „Feria II, “Tom, XXVII. 1915, p. -46-—50, . a 
| Nu dem; ibidem' p. 40 și 49... i II m 

3) Idem, ibiden, p. 49 și Dle iii 
> Impaş o. ce. p. 40. - 

2) Tdem, ibidem p. 51 și 54. ei E 

it 
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ui Ei Ooeluziai “această: nise” “oohfirrăăi 'destiil:i de: 'eloevent!: şi” pe- 

cale documentară, când” citim! și actul cancelariei” aulice: 'ardâlene 

din3 Maiu“ 1816; deci târziu după » plecari” Tai Lazăr —că nu 

iniăi poate! fi Vorba de: numirea ' lui '6a: “profesor la Cerntiuţi: din. 

ciiiză- «păcatelor. sale: politice"). Muia în Da tt, cata 

Astfel, rămâne; să fixăm” /Gonvingereâ! 'idnstiă” că: -Gheorihe 

Liza formati cu'grijă în: Viena, fu! 'săcrificas! tocmai dei aceasta în. 

Clipa când. el” se dovedi primejdios întereselor el! “politica.” sii ” 

„ici: Diiti ii Pita Dei pita „) 

    

DT 

     
Pati i VIII til: a E Pr 

” “Legăturile ui Lazăr 'cui Bărcăneasca; a 

ni a IUTOD tO ot DZ aaa pana Duo pila ri 

„eat După; întormaţia.: lui . Eliade 2 biografii. ne 'spuu,, că Lazăr, în 

urma, amovării sale,. trece, „din, Sibiu la Braşov, „unde, întră, ca: pre-” 

     

"fesor al copiilor. văduyei.logofetese.: „Bărcănescu. n pi 57 

ibn Ne întrebăm cum a, ajuns; el; în, casa acestei pocroaice? Până 

astăzi, nu și-a. pus ; nimenea această. „problemă: Eu aș, fi. „dispus, să. 

cred, că aici rolul Pa avut Joan, "Barae, a. mel az tai Tita 

ze „Am văzut. că: Barac: fusese ;înyăţător, În, Avrig și. i prin, sean 

întâmplare, fericită. el. avea să. lege, nu, numai. cunoșțiință, ;:« "dar, . 

prietenie, strânsă cu, Ayrigeanul, aproape de aceeaș vârstă ȘI ia 

de. talentat; care era -Gh.. Lazăr iv avant ame Vesa di sobe 

i. „Adevărat, că: în 1802 „Barae,.părăseşte,: «Avrigul și. se stabileşte 

la Braşov. Nu putea însă că, „uite-pe.. “tânărul . eu, ochi „scăpărăitori, 

ci-l va fi urmărit dealungul studiilor £ ale etrălucite,. și bucurân- 

du-se de numirea lui în Sibiu, unde avea: să îndeplinească o ehe-: 

mare “naţională atât de folositoare, raporturile vechi dintre cei doi 

oameni purtători de cultură românească vor fi devenit tot mai 

cordiale și mai pline de interes. a 

„ Credinţa aceasta mi se pare confirmată în acel drum, pe care 

—după documente—Gh. Lazăr îl face în toamna anului 1811 dela 

Sibiu la Braşoo 5). Nu ni se spune pentru ce: Sa dus la Braşov, 

actul însă, mărturisește, c că a plecat fără știrea și autorizaţia Epie- 

    

1) Zupaş o. e. p. 5i. Cred că acelaș iatiles trebue să-l aibă şi cuvintele 

lui Zoun Aloga /eologul, când spune că «depărtarea lui - Ghcorphe Laziir au ur- 

mat dela preaînaltele locuri pentru ezeesurile dânsului>. (Vezi Gazet> de Tran- 

silvania No. 91 din 1845). 

2) Cf: Curierul Românesc pe 1839 p. 525 şi urm. 

2 Lupaș o. c. p. 35.
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  Sibiu sub pază civila (o custodia poti pi i apuci nah 

„Eu. aș.fi dispus să. văd în aceristăi; călăţorie; dorinţa lui Lazăr 
-de,a luă contact cu Barac, Yechiul. prieten,, carei aycă, deja o re: 

| -putaţie' literară, și deci potrivit: să "înţeleagă „, sufletul, ş ȘI, planuu ile 
mari. ce; frământau, mintea; noului profesor sibian, i - 
i „Când se ;Va  produee, Prin, „Prmarea ra. câţi va ani după aceaștă 

  

  

“Gaza văduva logofătului Dărcănescu îi va pă “fost cunoscutii 
"prin șederea ei în Braşoy,, e ce-i mai. logic decât, s să „Presupunem, că 
“în clipa când aceasta căută un profesor pentru” “copiii săi, Barac 
ca om: de litere şi “cunoscător” al întelcetualilor: ardeleni, “să reco- 
*mande 'lopofetesei 'cu' toată căldura: pe: prietenul său Gh: “Lazăr?” 

Se prea poate; ca în' momentul: recohiziadaţiei, "Lazăr + să” se “fi 
aflat chiar în Brașov; după ce în' Sibiu: nu. mai aveă” nici un rost 
și de unde .va fi dorit să. plece: căt mai repede, spre a“ scăpă: de 
ochii poliției, pusă în urmărirea! ai a i ci oaza 

In: chipul. acesta Sar lămuri "și capitolul: important al: “euinoș- 
tiinţii dintre 'Lazăr și. -Bărcăneasca,- fără de care nu Știm” dacă! ma: 
rele dascăl ar fi ajuns la Buicuresti și "dacă: ar fi avut 'norocul 's 
îndeplinească acolo minunea națională, serbătorită. la: 100: 'de: ani 
în mişcătoarea. strălucire, pe care i-o: putean dărui entuziasmul şi 
zecunioștința visurilor noastre împlinit: e i 

  

  

   

      

') Zlem, ibidem, pag, 35 i
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pa > r a. 
ei pnl EI Mihut 

, N 1 ss [ă 

ris ja i ; pi pă 7 ' 

f DONE E „i pat tr 

zii Dero mima iei 

iri ? pri zi pepe ai 

atu Tenul tree tina Petece Prista 

af GI Ă . er . pg [ PS 

st IV: Biografia: lui George Lazăr «i tii n 

- ci a costat Bi da: Răduti pt 
: ii shit de 1, Eliade: Rădulescu 1)": 

EI ape era îi a i em ae    pa   

“x Pot'eră"degenerăţiei! şi: ani6rțeală! în: ceea, ce: se atinge” 

! de nuiele de 'roinân “şi patrie, până 'să''nu vie răposatul întru 

 vericira 'George” Lazăr” în! ţara” noastră. Limba începuse 'a: se- 

i cocă “şi-a se strică de tot; în; sfintele: biserici" preoții și cântă-. 

jeţii :ăveau' drept falăi'a, face: sfânta slujbă înto limbă necu-: 

noseută de dânşii iși “prin: urmare: schimonosită. în'.gura: lor” 

nedeprinsă "cu : dânsa: cântările” de slujba: sfintei liturgii 'se- 

tipăriău”. înto'bucoavnă cu! literile slavone; în'limba grecea- 

sei ipregţii de li malalale;,: cum! chiar! cei: de prin! sate, ;.ca. 
8 

să'imită'pe cei: de prin: târg, îi vedeai: îngâmfându-se cântând = 

"A ghios. ofloos;* acston esiin ios: aliftos: 8. c. ]> i. părinţii:.se- 

bucurâu' când auziaui “pe” fiii: lor” „zicând:':«paterimon; şi 

islevos;! eră de: jale“ sfânta "religie a: auzi cineva domneasca. 

rugăciune, “cără! se! zicăi în auzul tutulor. ce se: află: înaintea. 

“Dorăciului, cerând “ca să fie" voia :Luiprecum sc face: în cer 

aşă isă -se facă şi 'pe pământ; “esrând “pâinea. cea : spie fiinţă,.. 

indică să nu''ăjungă, “după cum" a- ajuns * Fiul” Omului, mai, 

jos: dobâtiifiarele“ pădurii şi” pasările cerului; : neâvând:-unde- 

stg: cplecă capul; cerând” ca şă le ierte:şi 'ei greşalele întocmai. 

după iăcea măsură! cum pot să ierte şi ei: gteșelele celor gre-: 

“siţi, (orăre” legătură! “mare vorbă! imarei: 6sândăchemată !);. 

cerând să-i scape de ceeace, e mai greu din toate, de:'a.nt. 

DI O a 
. pd. , . Ș Pi i . . 2, op. 

oo ta piara fra to! | 
7 

1) 7." Eliade Rădulescu, “Curierul Românesc, X, 1539. 

“. . . o . 
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fi duşi în ispită. Câtă jale, zic, eră, să auză norodul acesta, 
meprtţuite şi dumnezeeşti cuvinte într'o limbi ce nu o înţe- 
legeă; şi în. vreme ce bietul copil îngână aceste vorbe cerești, 
şi părinţii lui se îngânfau de bucurie de pelticirea acestei. 
“fiinţe nevinovate, norodul din lăcaşul Domnului, poate, că 
își da coate și își răsuceă mustăţile! Câtă jale eră să auză 
cinevă Simbolul Credinței, semnul după care se cunoștea 
creştinul în ceeace crede, cele douăsprezece: articole ale acelui 
sfinţit contract: ce facem cu . Hristos şi cu biserica, . când 
primim sfântul Botez, ale acelui jurământ, ca să zic aşă, ce 
încheiem că, vom, păzi în, credinţa, noastră Și vom crede până 
Ja: mormânt aceste: douăsprezece: articole;; întărite, cu „pecătia 
Darului: Duhului: Sfânt! Oamenii, vin în biserică, casă. asculte 
cuvântul Domnului. şi să-şi: aducă. aminte. mai des de ceeace | 
sa făgăduit. lui Dumnezeu. contraciând 'cu biserica, Câtă dar 
degenoraţie eră SE, în xeligie ș și. în naţionalitate. când Românul 

să - iațeleagi” ceeace : îl. povăţueşte! ea, „astupându-si. “auzul. „la 
glasul. ei cel mântuitor;:! puind. într 'adins; a; le; vorbi; înțr'o 
limbă ce .nu eră, 'a; părinţilor -lor -și:pe: care,nu, o, înţelegeă.! 
“Când. altădată ar fi putut; mai „bine aste, potrivi acel verset 
al proorocului» şi: împăratului: isurechi au:şi nu:aud>.,Tot 
eră degeneraţie; ai amorţeală! Teșind, din: biserică vedeai pe jaluitor 
:a 86. sili: „să-şi. „dea jalba, către: sltpânire: în, „limba, „Bregească, 

pie, îi eră roșie, să: zică că. 6..  Roniân, i cel. cu părinţi. ne- 
“cunoscuţi, dacă, ştiă,- două-trei: vorbe. grecești, inu.; mai vrea: să 
„treacă! de: ini ziceă . că. e. „Grec, Numele. «de, tată și mamă 

-C6. se: atinge. de-i inima, uși de sufletul, lui, când. ai venit; . George 
Lazăr, b Di mi er: d zi r -, £ înrtt 0 oa) Ob a boia ba 

“Tot. eră, „deeneraţie | şi amorţeplă, . 
DT 

za 
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;; George: Lazăr sa născut întrun sat, Avrig, lângă Sibiu, 

i moşia; lui: :Brucăntal..: Luat. de mie în casa.acestui magnat! 

al: Ungariei, wa crescut. eu îngrijire. de către acest nobil.care- 

a; „ştiut: în; multe. chipuri a. întrebuinţă bine averile sale.: Mai 

"pei.urmă, prin; ajutorul patronului. său, intrând. în Ubiversi= 

tatea.- de: la ; „Viena, ' şi-a făcut cu „mare: :spor! cursul învăţătu- 

rilor, Tnr,vreme mai. de. douăzeci de 'ani: având: înlesnire : â: 

cultivă, ştiinţele. în. mai: inultei:specialităţi, sa dat „mai: pe 

“urmă cu dinadinsul spre învăţătura. Teologiti, fiind" hotărît 

“unul. dintre. candidaţii de 'episcop al: Ardealului de credința, 

grecească. neuhită... »- rit AI 

„La ; numirea, episcopului, fiind ales “Preastiriţia sa cel în: 

- Binţă. Episcop, părintele. “Moga, Lazăr: sa : hirotonisit. arhi- 

diacon. al. Episcopiei, şi s'a: ixânduit;: învăţător al tinerilor ce 

e; gătesc'ipentru: darul: preoţiei: : De tai 

„ci, Intâmplându-se . oarecare neînțelegeri între: răposatul ŞI, 

* între „Preasfinţia: Sa; părintele: Episcop, Lazăr :a.. „trecut: în: 

Braşov,. de „unde:ca un învăţător:al copiilor răposatei logo- 

fetesei ; ;Bărcărieaschăi, „aitrecut--cu această cocoană în. "Ţara: 

3 românească: la!:noi.:- Adi: în-'vreme” mai: mult: de „un:.anaise 

- apucase de profesia ingineriei; Printr'aceasta da făcut cunoscut 

răposatului Bariului 'C.. “Bălăceanu: atunci: logofăt do. țara. 

de sug. Hi II îi i ar i) tii DN SIA 

„Acesti. boier. ave. 0, „judecată siinătoăeă, firească; eră un. 

ip. ; de vechiul: boieriem.: al: ţării, unul: din aceia ce nu-l stri-- 

"case: încă 'moda; acelui. veac, “adică: moda de a:nu.fi: Român- 

Vosbele, cele ;dese ile; lui: Lazăr asupra românismiului, aflară- 

Ă în irăposatul Bălăceanu un; protector. îniâvnat;- Din: norocire, 

“acest, "boieri: se află "dimpreună cu: 'ginerelg:său. 
elor. al. -Şcoa- 

„elor: (greceşti: atunci)! Lazăr însuflă în: inima. aceslui. român 

"încredințarea: căi se! pot: învăţă + ştiinţele în: limba patriei. 

Eforia făcă! anaforă.: către "fostul: Domini i: Cârageă; cerând a se 

statornici .o. şcoală romârească în. Sfântul Sava.spre învăţă- 

pnotaaati îtari Îl ine fb na 
.
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“în: limba: naţională se; părură Prințului cu totul nosiă-şi mepu-i. 
tincioase „de, a se: înfiinţă: cu toate» acestea; pentru: curiozi.. 
tatea. lucrului, porunci; a:se adună divani::spre:a' se! chibzui 
dacă este limba, capabilă. de ia::exprimă,.:desluşi 1și «desvoltă: 
foloasele. ştiințelor.: Ia::divan a fost:-ichemat'? şi: răposatul 
Veniamin, 'cs. se;află. atunci întâiul profesor “în: școala -gre=i 
cească de la Migureanu, de. materăatică și. filosofie; dimpreună; 
-a: fost: chemat „şi: George. Lazăr: sui iba scan 

“tură: ştiinţelor; în: limba .năţională: Cuvintele acestea'de ştiinți. 

> 

ii In zădar; bietul: vomân să isiliă să arate: că i.ternienii 
științelor şi meșteșugurilor sunt „necunoscuţi. fiecărui :om.:-și 
fiecărei. naţii. până :ce nu 'cultivă::stiinţele şi + meşteşugurile; 
în zadar ispuneă că” limba, grecească i „n6rodului: din izvorul 
de unde a: păstrat, a „zice filos:;şi:sofos de acolo: poate cu'tot; 
dreptul să zică și Filosofia 3. €..Li.-şi:'asemenea.;și :românul: 
-de unde a;: păstrat a, zice :hucire,.de: acolo- poate :a:: se! între- 
buinţă a zice si .perlucid, și ide! unde: i-a-rămăs: vorba opâcit 
«de acolo poate zică.și: opac; : în zădar, asudi = Românul ::să 
arate că, omul :în general este: primitor.ids.idei, și: că ideile 
prin: Învoire “sau :prin iîmprumutare: pot a-şi: dobândi un:iume 
oarecare; și 'printrinsul.: se:'fac cunoscutg oiniilui, Bau -:acest 
nume :se face:cundscut prin: dobândirea; ideei::ce înfățișează; 
în zadar, căci la toate din când în când răpo3atul Veniamin, . 
ca un: oracol repetă „refrenul: den;ginetai:. S'a: spart. divanul: 
„dar: Lazăr. nu sa desnădăjduit; , a; “făcut.-pe. răposatul : Bălă: 
ceanu. să. ceară de la' stăpânire a:se deschide'o școală'româ= 
nească i sub:.numire: de -:a scoate! meşteri ingineri; şii.de-'â 
învăţă:pe: circovnicii :ce.. veniau; a:se preoți “sluj bă; şi: datoriile 
preotului.: Veniturile .școalelor pe: atunci "erau, o-puțină parte, 
ale::moşiilor;:mânăstirii Glavatioeului. (până: la:10.000'lei cel 
mult), iiartcea mâi maie parte. din contribuţia preoţilor:' Argu- 
menful::acesta “de'a se. împărtăşi “ŞI ;:preoțian'din. :.foloasele 
Batiilot cu care!ea “sprijineă şcoalele,:rerâ, 'Cam-.tare; şi-drep- 
tatea strigă pentru aceşti birnici bisericești.



  

  

î5ș. In stârşiti:se 'puse-la. cale. a'se:întocimi şcoala în ruinele 

SE: Sava; se-:scoaseră - făurăriile. din zidirea unde;se află 'acuni 

"Muzeul naţional şi- Biblioteca, 'şi se :numi Lazăr «dascăl. de 

Bogoslovie:'și! de Inginerie (aşă îi ziceă). Incepi,la anul: 1818, 

luna lui: August.: Aveă vreo câţiva: grămătiei sau 'ţircovnici 

panachideri: sau' ucenici. din şeoalele.: din Colțea şi Biântul 

Gheorghe::' Aceştia abiă, ştiau să slovenească, și Lazăr trebuiă 

negreşit să iasă cu dânşii la câmp, cu masa. de inginer și 

cu “astrolabul, ca:8ă. ardice larte!din: triunghiu în triubghiu; 

trebuiă să! le: spuie: că tustrele.ungliiurile unui 'hiunghii sunt 

deopotrivă unui! jumătate! de cere, :căunghiurile : alterne și 

înțăritoatei la: vâii sunt deopotiivă;;să-:fi:"ndrăsnit numâiă , 

ni-i: învăţă deodată :dalde. astea. şi a:nu-i: pune:'8ă “caute cu 

un::dchiu:închis prin: crăpătura, dioptrii, arătând că trebuesc 

copii» pregătiţi spre :aceasta. cu: alte învățături, că: numai: de 

câtol:ar: fi; botezat,: după .ctim,; îl și'botezaseră, de şarlatan ce 

nu' ştie să înveţe ingineria: :<Inginerie vrem noi; dascăle, să - 

ne: măsoare: băieţii moșiile, şi. de inginerie apucă-te să-i înveți, 

că socoteală învaţă ei în. toate băcăniile».''Se. băteă omul cu 

pumnii în piept :şi. ârdică 'mâinile la cer strigând:: > Doamne! 

până când 'anii. blestemului ?>: iAcesteâ».erâu., curate: vorbele 

lui :în 'câasurile inâhnirei..; st ii e i: a 

vata Mai în toamnă, În 'âcelaşi an,' pă răsi. Caragea scaunul . 

Domniti;. Ve niamin,':prin 'hotărîrea guvernului: vremelnic, său 

a 'căimiicămiei: pământeşti, se exilă pentru' un.cuvânt:de făcuse . 

cu untan finai 'inaint6 Id: slujba: de îngropate 'a: răposatului 

Banului :C. Filipescul.: Clasele greceşti .de filosofie: şi! mate- 

matică se 'sparseră ; ;şcolarii 'începură a deosebi 'că- alta--este 

limba elenică!.şi:alta sunt științele care se pot: învăţă în orice 

“limbă: La Venianiih trecuseră aritmetica, O pârte din geometrie 

işi rcâtevă. capete. din- filosofie. „Lipsa:'unni.: profesor :de - a-i 

“conduce până. în: sfârşit. cu “lucrul început, curiozitatea dea 

:xedeă, :practicala efteva,.. principe.de mâtematică,'teoretică: ce
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luaseră, : dceă practică: cu care se: căzniă, bietul: Lazăr să facă 
din niște. bucheri: ingineri :din' cap pâni?n picioare de-porun2 

” ceală; teltos telefleon; :traseră, în Sfâniul Sava. pe toţi şcolari 
din: clasele dintâi ale :şcoalei greceşti, în “Capul'cărora! eră-L. 
Pândeli (ce a inurit: la» Paris), Năneşiti,: Cernovodâni;: Orești;, 
Darvari, Merişeşti, Ştefanopoli, Tomești, : Crăsnari, MAlinești, 
Paladi, Măinești, şi alţii, și “eu în urihă-lor,; umplură; băncile 
clasei. de :inginerie.: pe Maia ta pi, Ir) ii i piara 
:"1:Xe! bucură: Lazăr. când “văză pe Pandeli cu creta: în: mână | 
făcând petablă-:expoziţii "matematice: 'Tocăhiă: creta, pe tablă, 
mâna :mergeă, iute făcând: deosebite : formule,; “dar, : Bura: se 

. îngână, : pentrucă- în momentul acela ge:căsniă: să-şi facăiniște 
fraze :dibuite: românești; încurcă; din întâmplare niște :vorbe 
câte ipot „veni în 'gură' unui: şeolai,! ce abiă a; inceput ştiinţa. 
ŞI. va să':se exprime în'altă limbă, iar nu în:ceeace:a. învăţat. 
«+: “Îndată Lazăr începă:a! traduce 'cursul "de: matematică'a. 
lui “Wolfșii-de filosofie alui "Kaht.tiIn: vreme de “un. 'an: 
şcolarii- ajunseră. departe. Pe “moșiile! ţării roniâneşti începură 
a flutură” steagurile noilor ingineri; 'iîricepură-:ă se - trage de- 
mâna; Româniloi: triunghiuri -faţelese „EEră.. o:biicurie să:vază. 
cineva copiii, unii îndreptând linia cu moniâi, scoțând pălăria 
şi făcând semn strigând:. la dreaptă, la 'tângă; alţii îndrep: 

- tând:şi scuturând! lanţul. ce șărpuiă, prin iarbă; alţii âșezând: 
Şi -nivelând :mâsa.:Se: tră geau : linii,. se; făceau triunghiuri, din: | 
triuvghiu în: triunghiu: se încheiă, planul; compasul începeă, a păși pe hartă şi spuneă stânjânii, de la- ormomfie: până (la 
alta;! lanţul 'făceă -încârearea, 'Şi sătenii:ce “6ră spre:; slujbă. 
începeă aşi 'da: coate şi: a:şopti că: dracu: din- sticluliţă îi face: 
sti “ghicească (așă; li- se păreă :lor, acul măgrietic ::savi; busola. 
“ce: îl: vedeă';jucând).. Bietul : Lazăr. 'aprindeă; pipa îşi petrecâa- 
'du-şimâna!'-asupia-pieptului, i'se:inundă obrajii de licrăi 

„ 1NPa: trecut: mult, Şi “la moșiile; de :măsutătoare:.niu:, mais:eră- 
'trebuinţă de -fiinţa 'de: faţă “a profesorului. Câte: un; şcolâr!doi. 

,
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împlineau' slujba cu: cea mai. mare scumpătate, lipitropii';de 
mânăstiri, egumenii.: veniau.:. cu... mulțumire la şcolarii din 
Sfântul Sava, ca să le scoaţă căpii după hartele, moșiilor 
mânăstireşti,. pentrucă: aceşti - şcolari lucrau ieftin pentru două 

“pricini: îatâiu, pentrucă erâu băieţi, și al doilea, pentrucă erau 
Români, și ştii, lucru românesc :nu e așă scump. Mă: tot 
miram întro' zi: de. duhul mieu, când epitropului. din Colțea 
i-am “făcut: trei copii: de hartă pentru. care am putut, șă-i iau 
şase rubiele. Mi se păreă că l-am înșelat; :mi se păreă. că 
-de: mi-ar încăpea, pe mână. câţiva: oameni așă de simpli, care 
să: nu ştid: de câte parale vopsele: pot: să meargă la o hartă, 
eu m'aș face în scurtă vreme uri. om cu capitălaşul: mieu, 

care să treacă şi peste o'sută de'lei,.. . 

„„.. >» Reolarii :deteră- învederate; probe. de capacitatea Să râvna 

profesorului. Etoria, şcoalelor începă a se gândi ca să înmul- 

ească catedrele româneşti şi spre aceasta, să, trimiţă câţiva 

tineri. în ' Europa. spre învăţătură. Se aleseră: Păr. Ef. Poteca, 
I.. Pandeli, 8. Marcovici şi C. Moroiu. Eu, după cum venisem 

în: urmă,: rămiiseiu și acum pe din ;afară, toemai;]a vremea 

meşii. :Dâri mâi::mi se; mulţimi. ambiția, când văzuiu că mă 

:aleseră de:-tare; şi mare profesor ajutor: lui Lazăr. de aritme- 

tică şi geometrie .cu' plata de :100 lei pe lună, și când văzuiu 

că pe fiecăre' lună: o să-âni câte:un 'capital:ce îmi închipuiam 

să mi-l :fâc înşelând: la. epitropi, făcându-le .harte. Pa lângă 
acestea, Eforia a mai aşezat . două catedre în şeoala româ= 

nească:! una -de' limba -latină „Şi alta „de :cea, 'franţuzească: 

pentru amândouă a numit profesor pe. răposatul Erdeli. Acesta 

îşi începă învățăturile sale, şi traduse. întâiaş. dată, în limba 

românească „pe Zgârcitul de. la: Molier și..pe. Pompeiu de la 

Corneil, pentr”. tinerii 'ce. să. ntreceau să. facă şi.: ei. teatru 

:românesc, în vreme ce Grecii făceau. pe..al lor. „Lazăr, trecă 

:cu' filosofia: în "metafizică, ' şi fiindcă -aveă şi „alt: clas : de 

o trigonometrie, : “elasul de logicăi: rimase: ivacant, Ca. să, înde- 
ITI E e , = o. iat ati tr a gat! e ii tă pet n
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stulsze “şi 'pe . alţi: tineri ce:erau' pregătiţi:a ascultâ:logita,;.fu: 
însărcinat şi cu clasul „acesta, tot” Erdeli,: și începi. logica lui. 
Condiliae,: SINAI Te a e eee 
1": Aceasta: fu'o ispită lui: Lazăr; îl supără: să: nu vază. o. 
sistemi! urmată; simţiă ŞI. cunoștea. amestecul . co ar:fi! urmat 
în! învăţătură; se' vede silit 'sau el -a schimbă pd. Kant, sai 
Exdeli pe Condiliae; :cu toate că,:es eate drept; vrea mai bine. 
să rimâie jos  Condiliac pe lângă''IKant: Lazăr, cu toate că: 
cunoştea bine limba franţuzească, “cu toate 'că trăise + între: 
Yrancezi În vromeă, armiei Ini' Napoleon, pe „care îl :iubeă: 
diziipreună | cu, Francezii lui și :vorbiă adesea de dânşii; însă 
filosofia * franțuzească : ziceă : că . trebue : să-și. scoaţă, căciula 
înaintea celei nemţeşti, şi: pri urmare pe Condiliac, cu toate. 
descoperirile sale, nu-l: 'aveă .de! "mare. ueriu îi în! - Hilosofia 
veacului. ti at i 
Sta Copiii cei noi' nau: făcut mare: tnoabă cu 'aceă: logică; : 
ea! însă "şi-a! dat! foloasele sale şcolatilor. celor .vechi ce mer- 
geau să o asculte de curiozitate ca auditori; că pe de o partie 
aceştia, începură a compară în: duhul lor aceste două sisteme,. 
şi tă, gând Oarecare, adovărari din. alăturarea ideilor, alergară 

 Aosa, - pe lânga lectură: şi ana lisul poeţilor -e greci: a 
facat i un - cu:s' de retorică asa: și cursul “de. ideologie a lui 
“rasi. n FR a. Ri . ee Rs i 

” Titropul mai dinainte încă: „fieuise acest curs s de ideologie: 
şi i de matematică: al lui; Lacroa.: ii P. a i. ș, - ap o: nat 

“i Oanela: începuse” matematica, lui „Franceeur: şi .o-.istorie- 
ara, culegere! a salt n tre ce 

"Ghenadie “pe: Tângă- analisul: oratăriloi: greci,. a făcut: 
fun curs “de “istorie: universălă!:-. ae atei d « 2 'Îndrăsnese â-:zice “că nici 'odată; de când este tara româ- 
“iteascii şcolile nau: împrăștiat: atâtea: cunoştinţe ca «atunci.-.
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iist'Trei !filosoti. se» auzeau :.pe : catedrele + Capitalei: Kant, - 

Condiliac şi :'Trasi, :şi' trei :-rnatematici, .XVolf, :Iuăcroa:şi.. 

Frâncheor, : sii ui! Aaa fier tin zl îti it 

ei Clasul: de retorică gi: literatură :aveă-pesta 50 şcolare 

filosofi. .: Şcoalele cu ..adevărat nui-erau patriotică, dare prin: 

dreapta judecată, â. profesorilor grecii de ; atunci ajunseseră + 

cosmopolite. Filosofia :înifrăţise” pe ișcolarii greci cu ri6niâni:. 

pierzând. Grecii" rugina ipedantismului vechiu: și::. cunoscând; 

_prin- filosofie: folosul ştiinţelor învăţate în orice niăţieiîn' liiriba.- 

sa. Farimecul: frumuseţii: limbii : grecești: vechi, ::şi  fanatisniul:. 

ce:putsă; ea'să însutle'.celor :ce- se! năşteaui. numai înti'însa, 

dăduse :loc:-adevărului: filosofie. Profesorii:spuneau în clas;că:: 

şcolarii:gteci':trebuig: să: fie: recunoscători ţării: că cu ia ;:sa2 

cheltuială ţine învăţători spre cultivarea lor, şin Românii: 

trebui6. să fie” blânzi,i şi: vrednici! de acel simţimânt: câre mişcă 

a: se::fade nişte asemenda: așezăminte, adică vrednici de “gimţi=; 

mântul: ospitalităţii şi al: generozităţii: Şcoalele 'atunci:iabiă: 

avâau 'un: veniti pestestot:de :vreo: 60, mii.:lei::Ce lipaiă;: din». 

venitul şcoalelor se adăvgă la râvna profesorilor, şi se potii>: 

viă lucrul. fir ni ja Blocat e al Cord 

ir Lazăr: afost profesor în! : Sfântul: Savai:pâtru “ani: cu: 

mare 'râvăă. EI slujba ':să niciodată :nu“ şi-a. socotit-o . drept: 

o'profesie, ci''0 “chemare, o misioană. 1Aveă vreo douăzeci de: 

şcolăti regulaţi; dar când răceă Ieâţie: de filorofie,'sâla: gemeă; 

de auditori, în! capul: cărora: eră -răposatul Alexandru; tatăl 

" ofiţerilor Tele: ii 5 în bn arc taţii) 

 “irPoată''destoinicia''aveă ! acest învăţător: atât.-de: făcător: 

de-:bine Românilor." Pare ică eră: întradins preursitipentru-ă 

deschide :un_drum''de “regeneraţie.“: EL îşi - simţiă vocaţia iBă!: 

Când :se află. în :clasă,:el “vorbiă! însuflat:: Catedra Juatinănă 

un anvon; vedeă!:cinevă'curanir!se:bate pieptul. iCu imâinis 

pline în orice ocazie aruncă:seminţele: românisinului şi aţio- 

nalităţii. Poate cineva ză vază energia :şi hotărîrea “lui din 

- [. 
- r în Pe x 

"St sro „i Cisiiiusd 
17
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cuvântul ice: l-a compus “la: înscăunarea: de: mitropolit:al ţării 
xomâneşti. a răposatului: Dionisie. .] ână „atunci ipe "scăânul) 
Mitropoliei stătuseră, mitropoliți greci. In vremea răposâtuluil 
Domn ;Șuţia s'a, -restatornicit; "mitropolia.i::românească:.!:Poate 
oricine" socotivicâtă'eră hotărîrea acestui: bărbat;-când în. vremgi 
<de::domnie: streină: șii'sub. un guvern;ca cel de atunci, a:avut: 
curajul :a rosti un ăstfel: de: cuvânt;'Nu eră așă lesne a, carac=; 
teriză: cinevai:pe: acele Vremi' ceva :să zică;:faiiariot;! el: însă j 
vorbind 'de':Români :în „acestr'cuvântiizice:;. «bine 'gătiţii spie; 
slujba 'vrăjmașului omenirei,. răpitotul; casei: părintești». !: „e. 
sani Cui puteă:altul:mai bine. sub. două! nume atât. de însem-: 

nătoare şi de: îndrăsneţe.'să arată acăl rhachiavelism infernal,. 
ce-a stat viciul'şi ticăloşia :a două: naţii: întregii: Românilor. 
giiGrecilor? pi! nteziti Digi Erie oaip Biti 3: Cavântuli acasta, lca,; să-li' rostească; îri: adunarea boisrilor; la mitropolie, s'a: dat! să-l. înveţe.:părintele. David, cel acuma; îi! fiinţă veconora ;al sfintei „mitropolii. Se.:: pierduse j:acest; cuvânt; dăr mulţumită. părintelui economului Dăvid că a ştiut, să-l:'păstreze, 01-32 Nun turci ul fuobhi 9 oul ii 20 Fi tota “La 1822 Lazăr sa îmbolnăvit în sfântul Sava, -apăsat. de +multe mâhniri: şi: nenorociri, îA cseris fraţilor, săi; la, Avrig săvie să-l i-vază. : Aceştia, sosind, în Bucureşti Lu, găsit-într'o. căscioară 'lă. Târgu „d'afară,  îni:preajmă „unde îmi, am, caşele,; şi. tipogrăfia,-L-au!aridicat bolnav gi. l-au dus în; locul. nașterii, «sale. : Acolo: peste Gurând; şi-ădat. obtescul - sfârșit, its ui Călătorule român, când treci de la Brașov; la, Sibiu, în. satul Avrig, în: mâna; dreaptă = d'alăturea, *:drumului ; este "o bisericuţă. i-A colo e-iinormântul lui George, Lazăr. ;0 „cruce, albă -de: marmură: este frimosul.luj „monument, „monument, vrednic: de: un',oni ceia „ştiutiirăbdă: în viaţa sa. Sărută acea <ruce:şi vei ceti. pe dânsa; :următorul ;epitaf;; 1... Gt rau „Dita Cetitorule;.:ce; ești; ami: fostiaziryi, Ja ih «Ce sunt: vei fis ri 

_«Gătegte-te “dar” 

It ac iig 
      DIR „ct e ae iii ca i, RR: : A a 

George Lazăr
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Frumos epitaf, și frumos adevăr, vrednic de acela pe . 

care oamenii îl pregătiau de episcop, şi Dumnezeu, când 

toate ajunseseră degeneraţie și amorţeală, îl hotărise pentru 
regeneraţia Românilor î), 
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„YV. Datele lui. G. Barițiu asupra lui George Lazăr 

Numele Georgie Lazaru ajunse a fi sinonim cu epoca 
xenașterii naţiunii româneşti din ţeara românească. Insă cine 

"a fost.oare acel George Lazar pentru: ca să fiă. în sture de 
a deşteptă din somnul morţii pe o naţiune în curs numai 
de patru până în cinci ani? D-l Ioan Eliad, fostul învătacel 
gi apoi succesor la catredra lui, a împărtăşit în Curierul său, 
românesc No. 64 şi 66 din anul 1839 atâta pe câta ştiut 
Disa pre atunci din viaţa profesorului său. Ci George Lazar 
e mort de la anul 1823, adecă de 42 ani, prin urmare ge- 
neraţiunile mai dincoace ahia mai au de unde-l cunvaște, 
pentru că Curierul din 1839 o parte sa perdut, precum se 
„perd mai toate ziarele, mai ales cele politice, parte n'a stră- 

„bătut nici în zece exemplare anume în patria. unde: “Lazar 
se născuse şi în care se adapase.. în ştiinţe. Deci eu mă rog 
ca, reproducând şi în Familia cele scrise del. “Eliad despre 
Lazar se afle tot odată loc încă „şi altor date câte sau mai 
putut culege din viaţa lui cu atât mai vârtos pentru ca, pu- 
“blicul să aibă ocaziune -de a cunoaşte şi cauzele cari au 

"” îndemnat 'pe d-l conte “Scarlat. H. Rosetti a pune. fostului 
“său profesor un nou monument constatator din două petre 
“mari de marmoră roşie de la Pesta în locul crucei vechi, 

' <are nici decum nu a fost de marmoră precum. scrie_d-l. 
Eliad, ci de. piatră; fărmicioasă,:.din::care : cauză -cam»de! ani
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25 încoace epitafiul vechiu sa ros mai pre jumătate, încât 

_-acea parte roasă nu se mai poate citi de loc. 

“Fost-au adecă în zilele domniei lui George Bibescu pre 

când o mică societate compusă sub conducerea d-lui Petru 

“Poenaru, pe atunci director al şeoalelor naţionale, deschisese — 

pare-mi-se | în anul 1844 —0 listă pentru colecta de bani,. 

Za 

"nu se alese nimic, din cauză,- “precum se zică: pe atunci, că 

Consulatul „rusesc nu a putut suferi ca să: se, „pună, monu- 

mentul unui /oin'! care! 'itezase' ai: “ptopagă! sătțiminte (naţi- 
a 

-onale româneşti pre acel! pământ! pe care rit! "ăuinăi: “pririciti 

„“pele, Demidofi * în “Ttictarăl "său, V6i şi! în, îiisăşi “politica, 

muiească' îl dgelărasă mai sde! mult de teritorii ile: “vusese. 

Sia “Tatr iceeat: țara i romiitască: “trecă pară în''zilel60 noâstie” 

prin “câteva” pietacerib 0â Hg! răi; clădirile “Vgelii delă “get 

Sivrîncă 86 prefăcură” 1 “ruine; “iară în 19tăl'16r'8 se alţii 

Aiddâtaiă! "cea: oii %ino mentală în di uitiiiilă, sală (pici 

Abic: SU să abeau din Icatiele” este alccag onăaiiă. “Ddci! î 

se“pâri Sică d. "Rosetti și perdă “tăbuireas ine Imăi” voiud si 

aștepte” “până” ce'i dar! da : căzute 'dg” aii'Goncutge di” din? 

pariea. sa la” ăi Uli “nioniitiisiit în “Bucureşti? Orgi Di 

termină "fica di afl /1909/ăPidită lui Lazăr di mijidacelei 

sala: “rivală “un: “iiontuisegti în: Aviz, acolo“ “ivde repiueă 0%! 

semintele uceluiă Ta Tiaiu' ala: Ste di "inoniiiletul sei ridică 

şi: "rămâgiţele pătiăătaşi” ale Ii! Tazat” bi” flivbutate din: 

nou prin, „preoţii "jOcali s6 ugezată îa oliptae idea! “nouă; “pe. 

cată "pls, peatră” “legi rai, mare, i? bai la i cap iicugea | tot de, 

matinoră,! “proveziăte im ăudouiă icu!* iigeripiubile cari se! “îui= 

iți ? 9  Gioiit 1 Iei fi ui? 

păktăşesc! “fiai? 03. ) 09 fie „9: sie ji: pi - 

cisijoni li saminbtui bone E iileual nani £ > caii 

ani intai m paie a beat 0 sor03al ÎLE ie pita Cazi 
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a 1. DI DIA dlui Sata di il 

») G. Barițiu, Familia 1865. . e at aii 
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sui auiq issa nipeivitoare ilă! Gl Tazăr:"» 0 abigontimtal 

i our CA DDR Dia tati 

  

ui avize 2-0 oa bi   

“NOE Fi Da du fila ji ta bi ÎI Dei, 2 lueazot 
= cin D-l, I;,. Eliad, avă, „bunătatea, „mai. „împărtăşi, la unele, 
întrebări ; ale, mele încă şi, „următoarele: tre minier: obatte 

si „de Pentru ce a. abandonat (Lazar, ; România? 
N „,...Neate friguri,, lente îl conşumă,,. rezultat; al, amăririlor., 

trecute, „din, Transilvania, după „cum „ne „spuneă, Şi, al unei. 
patime. provenite. în, jurmă, din; multă, , disperaţie sau, mulțul.. E 
urât 'sau, meocupaţie. A. zăcut intro, căsuţă. cu, „pae' pe Câmpul: 3 

 Moşilor, la neste veri; ai săi, până i i-au. „venit fraţii. din. „Ayrig | 
şi. hau, ridicat. Doi. din, elevi,: Î.„Blisă Bi, Daniel Thomescul, Și sie 

  

de. fiul său, a, cumătat. la, 1824 tosuli întreg şi etisuța de unde. 
a abandonaţ, Lazăr „România, La 1836 Heliade, a edificat. 
„în localul, acelei „căsuțe, 0» tipografie, unde, Bau “tipărit. cele: î 
până: 1848. Din, „acea, „tipografie i ieşi şi. proclamația « dela: 1848, 
“Ama adaugi, câteva, amănunte, aduse de “hazard sau. În 
„tâmplare;, ar.semănă.;: sau. Că relaţia, este încarcată sau. că. este. - 
sun. Scris. sau. fatalitațe, „ce predestină evenimentele. te sr: N | 
eh. 2. Pandurii, lui "Tudor mau tras, în Lazar, Dincontra, 
Jazar, „eIĂ. în. joate. „zilele, binevenit la Cotroceni, unde. Tudor... SI 
se află asediat cu “trupele sale; eră consultat, adesea, la:în-, 
tăririle ce se făceau lagarului si mai totdeauna îl însoțiam; “ . 
dimineața şi mă întorceam cu dânsul seara; în câteva nopţi 
am şi dormit acolo împreună. . _ 
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3. Salariul lui Lazar a fost câte 500 lei pe lună, în 
timp! de patru sau cinci ani, cât a stat, 

4, Abecedarul ce se atribue lui Lazar, nu esteal lui; 

a fost o speculație a lui Zaharia Carealechi după moartea, 

repausatului; venind cu calindare prin Bucureşti a venit și 

.cu acel abecedar, fabricat de dânsul sau de alţii și l-a a- 

tribuit repausatului spre a și-l putea, vinde. — Repausatul 

.aveă "alte ocupaţiuni, ca, să se poată „peupă, de abecedare de 

felul: acela! Atât: 'de! buchiaroă: A''Geris un 'cursde filosofie 

după Kant, din care a făcut un curs de logică şi de me- 

tafizică ; a seris:0 geometrică:şi o.trizonometrică. după Volff— 
copii. după acestea se conservă „de cătră diseipulii lui ]. 
Mainescul” şi. Palama; a mai. scris o: Geografie :astronomică 

„ce ai predat-o; întitimpul) revoluţiunii'-lui:V ladimirescul : până 
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VIL..D; Datele, ui 7 “Eliade: asupra AN. here “Lazi 

ri tt, mi LD i paote Troia ti „ru Trub 

of dual "Daniel "Tomescu, Biografie! vosthumii” : e aistiri 
„| rii ai i SI i 3 it pt io "i „i a ii Li in 

inlic Am vorbit: despre, acesti:june român;:când cu +dârisal 
împreună: pâtrecurăna pe 'reposătul: G-«Lazăr la departul; său 
pentru totdeauna din ţara noastră... . .. rtiton e 

Ca discipol al lui Lazăr şi. ca unul din cei: mai .. stu- 
dioşi juni amici ai mei, se mută: dimpreună : cu. mine în: 
Sântul Sava, când: neînvitat. de nimeni, nenumit de nici o. 
autoritate, întreprinsem a succede. lui: Lazăr, continuând mi-. 
siunea lui abiă începută spre regenerarea, naţionalităţii noastre.. 

Ca rezultat al mișcarii lui. Chudor: Vladimirescul ce: 
respunse cu vieaţa sa despre crima de a combate. phanario- 
tismul şi de a voi a restabili domnia pământenilor, | Gri- 
gore Ghica fu numit domn al ţării, în toamna anului 1821. 

La întronarea domnilor cum şi.a doua zi de Crăciun: 
şi de Paşti, la Cheritismos eră datina ca din, partea cor= 
pului profesoral helenic, să se facă egcomion, . cuvântul. de 
urare şi laudă. Asemenea ceremonii fără. egoomie, ar. fi fost. 
ca nunta fără lăutari. i Sie 

“Șeoala, hellenică domnească numai există după stin- 
gerea .acelei zaveri, nici nu sar mai fi putut restabili curând; 

  

Binele public G Ian. 1880. Din Memoriile lui 1. Eliade R.
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<ăci! Grecii erau pretutindeni ;-peraccutaţi,: pe orii iunde' aveau 

putere; ordinele: şi influenţa! Sultanului. ca si atit, 

n i In-acea:lipsă de profesori oficiali şi: penieulatiutn mij- 

locul: aceleii:ceremonii':de felicitaţie:!din partea boerilor,- ui 

-din” cei mai: bineveniţi; când”. mă. înfăţişai eu,:june : abiai. de 

19: ani; cu :0 'cuvântare, în “care! felicitam: Patria, 'de-reîntre-, 
- 

girea întrunul din: drepturile sal, i» vite o arh i zi sti 

ut Entusiasmul „unui 'june: la: asemenea;:eveni ment; dispozi- 

“iunile! ce. avedcătră stylul figurat;-şi poetic: şi. atâtea:-:alte 

împrejurări de mai înainte, ca amarurile cu care fusese adapat 

Lazăr/'şi ; disprețul cu! care fuseseră „persecutați “discipolii 

«acestuia, fură; cauza! de'a improviză: oarecum 'acea.. cuvân= 

ai6, :ce. venind:la timp: ca grindina în: lipsă de iploaie, se 

păr tuturor 'dela . Domh şi. :boier,:până; la „Bașeiohodâr, 

:Dehbaşa “Şi Tufekcibaşa; ce) acum ':era : Români,. ca o mană 

din-ceriu.: iii i o i, ai a tai i 

ai „Vodă “Si. toţi: “boidrii : rărhaseră mulţămiţi,. ei: însă! eram 

cel: mai: mulţămit. din .toţi;: căci debutam caautor, ca: orator 

public, ca: poet. Până: 'atunci,-deși.:se” aflău: mulţi din :boieri 

erudiţi;: nu rerau.:însă deprinși 4: auzi idei:de pe lumea. clasică 

în limba română. Aceasta! fu1.0! surpriză; pentru: toţi :Şi toţi 

:aplaudară cu: 'sâtisfacţie: compunerea, 'm6a: mai mult decât ar. 

Si meritat: IG i bsi cut eccela ate n di carii 20 ueae a 

“ Din ziua aceea făcându-mă cunoscut + “Dominitotulu. și 

Ă fraţilor săi, «fu: luat: la, :rochi ;bunii;:u ii. întemeindu-rhă pe 

acestă .putinte: 'Gunoșştinţă, cutezai| a: Mă + «mută, mă stabili. 

de: sine" „în  easele':unde AgEZUse DL ; predicasă iIzazăr :ştiia: 

jţele *; şi naționalitatea „şi 'caxe' Grau: deşarte, Fără :a fi:numit 

de':nici. o: autoritate, fără!-a: fi invitaţ de: nimeni; singur: îmi 

dădui 'misiunea spre :a:Gontinuă fapta. lui Lâzăr abiă începută. 

ii: Incăumăi. dinăinte, din timpul: zaverâi;-întreprinseserh! a a 

compune "gramatica română, oeupându-mă înttu â învaţă pe 

neta ACAD! “nt ob oi ri zid D Da piodoia fdire 

soră-mea româneşt e. i: za
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ur Adunaii:; câţiyai:copii,- dând .de.ştire;că xoiu da lecţiuni; 
gratis de gramatică, „dg'socoteală,:de! înginerie.:ste, ete. JA 
fii gramatiej: pe atuheij: însemină : a) fi 7 piimul iisecretar[la o. 
cancelarie,c-â fiimâna i;dreaptăii îi contorul: unui: -heguţător.. 
Erăsiinare:rlueru ipeiratunci eând'ziceă + cingva i grămăticiil 
Postelniciei,: grămiăticul: lui 'Hagi-Moschu sau' al lui. Bolyzake.. 
De aș fi dat de ştire că pâradosese: această înrlimba :gr&-- 
ceascăiiși ; mai irvârtos; gratis, mar; moâi ifi încăput i:priii clasi: 
părinţii: ăducându-și copiii ;: eră însă::pe.:românește. şi nDu:rse- 
prea :traseră: mulţi. UD lori 1 anis? înca oh tainei 
ii aiPrimii, şeolari-.ce avui. fură doi fraţi Tell,-aduşi de, tatăl 
lor.:și-amie:a Ji Lazăr: fraţii:amicului:-meu Ioan „Pop;: pe: 
lângă. câri: mai .yâniră: Stâbeiul Căpăţineanul,: Grigoriu Ple- 
şoiânul: (inginerul),::J ianul, : Simonide;c nepot. al fostului new 
dascăl 'Naum,:;:Măliireanul,: Gr, Christoriân;- N. Russetui, inpe- 
lângă cari se aduseră şi alţii cum şi patru juni moldoverii;. 
trimişi :înadins,:de ; reposatul mitropolit:o/Benianiin,: i, Andreiu 
ce: fu mai, în:urmă : profesor ila » Socola,i! Taricu:; şi: un'june: 
diacon nce aim:auziti că:îni.urmă» ar; fi idevânit + episcop!!sau: 
egămen.:: Acâgtia, fură: destinaţi a rfacef 'propaganța naţioăali-; 

“tăţii. Cu aceştia: începui; pentru pri naoară gramatica : forhână; Şi: maniera: de ia.:serie: în rând,i-abandontad 2 modul:inuwmit. ciocoiesc de a scrie unele slove în rând şi altele:;pes dea: supra':şi» Brinc'abreviaţiuni 5) [1-rt,cî5i3t | senoa suis sit! A ȘI &, JAcestorav simiplificai:r:sau mpuţibai :literile alfabetălui;. alungând- atâtea; slove.rși: preparând:; calea: de :a (se întroduce- în locullor cu încetul-literile străbune ;, pentiu:aceştia tradusei . apoi: cursul ;de”matematiei'al laj "Francoeur;::pentru dânşii, compusei i sau::culesei'o geografie politică şi:astronomică,; cună. | și ! câteva .regule :de. stil. » A c6știa= în'cfine, mai târziu, își luară, , misiunea; de a.deveni profesori: români, unii; în București, alţii SŢ STaAT E Rin: sibi ton Snrao 29 one. ) Scrisoarea clocorască eră întrodusă de fanarioți, imitând scrierea. turcească, 
Sa „oua BOT



  

  

. 
- 

eră urit: reposaitul Neofit. 

96... 

dai Tag Ab Oăpăţintanul e şi'i Pleșoianul- 'la'i:Craiova,'''Jian:'la 
„“Gâmpului,i Sironide "la" „Pitesti Miluteseul Jai! Târgovişte, 

„ *Mălureanub la/'Ploeşti: ete." pie tt Dif ciot la i 

In acea, epocă mai înmulţindu- se gcolasii şi venind imai 

- târziu: nu“: “piiteă- “utmă 'mepreparaţi »lă: “clasele nai “de sus. 

Unii Xeniau! 'spre a! începe "dela â biet: ii: into statii 

i by “Rugai atunci! pe! “Dâniel': Tomescul "a se:miută la mine 

“în :Sântul "Sava: şi a-mi! ajută: în: clasele începătoarei Cuno- 

şteath 'amâadobCinetodul “ lancasterian, învăţat» în'! şeoalele 

“Sgrecești Şi “introdus sub” Vatdalah “de: Dumitru: Vilie:: Daniel 

“Tomescu 'se pus6' 'a: "trăduice: şi 'a'tormă: tablele lancasteriene, 

„PE. limba” română: şi în: toată''lipsa''co rie aflam: 'giiel'gi' eu, 

pentru că” nu avăimi: nici: in: 'sălarii gi re eram: susținuți nu- 

imai' de: "părinţii! noştri, căror” nu prea le “plăcea: de 'a ne: vedea 

“dascăli? (Dăscălul”: eră. “aăelăg! ca“ şi» “paraclisierul! ca! 'conside- 

raţie:. «Dascăle; vin ide tragă clopotul; "daşcăle' c&' spor! "faci. cu 

E copiii?); cu' toată! lipsa ziâ!nă 'det&rrăiiiarăm' al: tipări acele table 

şi:a le” puiie iîn' lucrare! 'cu' "copiii înicepăteri, n Aeienoiig ehi 

sii Inaltul: “cler pe “atunci eră: dejă încheiat,! gi: "fuseseră: înălțaţi 

da: Bcâunelă Mitropoliei și Episcâpiilor călugări voniâni” Repo- 

“Satul: Grigoriu! eră deja, numit Mitropolit “amicul! său Grigoriu, 

“fostul epistât : “sat 'dirăctor,! săuiiiai bine ! persecutor) âl::lui. 

Lazăr, eră, asemenea, riuimit episcop âl!Aigeşului:: La! a Râmnicul. 

ODO) 233 lusilo: roti ti _ 

“ii” :Mitropolitul:! pe: 'atuaci:i “încă 'diri' iegibăl: fânariotjl eră 

din drept prezident al, Eforiei Școalelor. siidoo î-ububiie 

oi 1 Ne idetetihinarăm izie a! “tipări tablâle!lâncâsteriane şi 

Daniel: "Toimestul:: făcă 'urniătoarea; înştiinţare; făcând apel! la 

Şatriotiomiil capilor: României: “Această fu: "priida” scriere” ce 

apăreă, -p&| Orizoatul Roniâniei, tipărită: cu alfâbătul! 'simăplifieat, 

astfel cura! iai” târziu! "ge putea. “schimbi” slovele în “litere. 

trăi intro csâmbătă/“ spre seără; '“cândi::'nie * duserăm 1!la 

airigura? tipografie! 46 âtuati“ dela: Cismeaua i lui OJlavrogene
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„Spre avluă.. fnştiinţările, deja tipărite spre, a.se distribui a: doua. 
«Zi, Unul'din! tipăritori: mumiţi; “drugari,i eră. „călugăr. Şi, ne 
bombăni foarte, când ne dete cele, jcondamnaie deja. dei mai 
iînainte. înştiinţări. « ca e hotii înc Fo poa ul N: 
ze: De eră vrun.; rău, | ceea. ce făceam. N0i,“.nu , „aveam ; con-- 
ştiinţa, acelui rău şi. nuj prepuserăm , nimic la acea, bombănire. 
«Lmarăm înştiinţările şi. plecarăm.-—$e. înţelege; după .ce plă-. 
tirăm ţiparul . si. hârtia, căci: altfel, nu, near. fi. lăsat, nimen 
să! plecăm: decât, cu mâinile; „goale. — Atunci, pentru prima: 
[oară :zisei: - întru:, „mine: oh, .:când 7 0!'8ă am „și. eu, odată -.0- 
„tipografie, ca:să. 'scap..de: “plată, „Şi'de. călugări | ce r.te. „bom- 
„bănese şi:.seuiță la. tine, cu inişte, ochi -de: Basilise,. ii re 
> "A doua. zi, Duminică,! ne ;duserăm,, după datorie la „Ai 
tropolitul. ca ila primul efor., Acesta, aveă, „deja, de „.cu!, seara. 
înștiinţarea, lui, „Tomescul, ; ce,i Î-0 adușese. €aio'. maj ded! foarte 
semantili. călugărul. cel. cu. „ochii. de  Basilisc...;; oz tie. 
sint : Mitropolitul, Grigoriu. eră în: „mare. ha Wypolipsis. la.:: i curtă 
de procopsiț, 'de îmbunățăţit, (vîrtos), precum. și în. toată tara, 
eră 'amic:al „epistațuluir lui Lazăr, eră, în; parte : pentru., sine: 
cu 0! opinie. foarțe. rea „despre. Lazăr,; eră, „Prin urmare. „per- 
„gecutor, al: discipolilor, acestuia ;; eră În, “fine, ânșciinţat, Şh 
ațâţat de, cu. „seara :de- 'călugărul: fanatic; în Provoslaviat ceas- 
Jovariei,: “Eram „dară Mumai bine, așteptați. a 

Mitropolitul sta totdeauna eu. ochii, în. jos «și: gârbovit, 
cu barba.;în piept..şi cum .ne "Văză, „deodată; se ândreptă tul- 
gerându-i -i ochii: „ii. a otet fa 

La fre 

Pur 3 cu fa Dire ep Ti 

„a* Cine, „sunteţi voi, începă- a strigă; să 'cutezaţi arstrică. 
limba, românească : :şi: a.Yă atinge . de legear.. „şi-.de' credinţa. 
pravoslaunică?,. Censunt. heresurile „astea ?,. iVoi. vreţi:. să , ne- 
lăsaţi: şi, fără „icoane?.. V?aţi atins: şi, de ; i homonsion. - - Unde 
aie şi Isug, “Christos, (LEA5), îără, „perispomeni ; „pei. dea- 
supra ?, Unde „mai: este ON, dela „coroana,; ;: Domnului: şi Dun- da 

nezeului nostru ?. Unde mai! e, alfa, ; Şi. omega,, dacă voi, „nele--
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giuiţilor, dţi lepădat p6 omega? Sa: dus “gi'ilegea.: işi :credinţa, 

de când san'-dus-'acele; vremi; pe; când: nişte i oamenii: Gă- 

de alde,voi eraul:arşi:ide vii. Surghiun: am să:.vă fac--pe 

toţi. câţi aţi: eşit din acel::cuibii ali: Dracului! unde dăscălul. 

vostru: Lazăr a clocit ouăle satanei», „şi altele asemenea.i"--:!: 

dia ŞI Îniz -adevăr,: toţi discipolii, Jui:' Lazăr,» cum; şi. şeolarii: 

mei ce;nut:mai erau copii,! 'cisjuni, iaruifi fost 'maltrataţi! şi 

exilați: dacă n'aş:: fi:avut :parteide; „ai fi. cunoscuti; şi bine 

văzut, de: Grigore: „Ghica;:şii: deritraţii: racestuia,;delai: prima. 

mea'; cuvântare işi! dincaltei-trei;:cs se mai:urmară pe la: Cră- 

ciun sşi-la- Paşti: în ci i îș île toi dion gg tit ron 

ina eşirăm;ide acolo:şi ne dusetăr. lâ-iăposatul Mihalache 

Ghica,.atunti postelnic; “dându-i: acea: înştiinţare;: gixela= 

tându:i: cele:câte nu:he;  aşteptasem; dela; Archipistoril „Gri- 

gorie.. Când acesta se “duse mai târziu la curte;i/Vodăi.ieră- 

deja: informat: de: fraţii: săi Lâridfavorulnostru: 
şi lar plââgerile 

archipastpreşti, i: [se 'respunte: „cu măre gravitate:>: Prea sfinţia 

tasă te amesteci și! ;să fi: Kyriarch nufiai în! cele bisericești; 

în: cele ipoliticeștiiși. | înv aley oBlădiuirii nu: Voiu să âm'; tova= 

răși găde- ţilrău;! ; Părinte. să-ţi“p uit minteaceu- copiii: Io. 

Iată crima pentru care atâţia inşi. se: 'cereă! ds fisisur- 

ghiuniță,r în capulri "cărora; “Tomescul 
şi: 6u: eram. cei dintâiw 

proseriși ; 'iacă! aceea mare- beresie,iiegită. din: cuibul, „Draciluiş, 

_ iacă, scrierea; ce: ser atingeân!de 1 homhonsioris: îacă, în! “firie,iîn- 

ştiinţarea, lui Daniel 'Tomescul, primul „stindard pe . care 

începă; ase! serie: ă,. Idle, în:locde:-az;: buche,ivede; ete, 

(aci lipseşte o parte . din manuscris). 

sI +2 Doieseul! disporăt de! acea “dertiăzită”! şi “în i 

porstiioasă ice : veneră, “iuli “pocipăiitele” "Grigori; ifiina 

tract măi ca viu” etelic, 56, dsterinină a! abândonă țara Și 

prin” vajuitoul a: Po 'GAţivai 'ămici: “s0 duse”a' se! ocupă "de 

studiuri mai întinse. Arestându-se la, „universitatea, din Budă 

şi, amăgit: de "Zaharia “Karkaleki, ce-i “scamotase banii: pri- 

ijieă su-
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înuliai ani: în: variile şi! i. nuiineroasele» lui i speculații, ai Dâtiiel 
 Soteseul » de Ifintristaie şi: sărăcie: căză “la nipatis; şi muri : în 
Pesta, lăsând un; mare;regretiifamiliei 'sale::şi amicilor sii. 
iiti;-Ta lipsa: Luis Tomeseul:din *București; convinsei :pe conL | 
iscipolul meu la ;:azăr, pe: răposătu Theodor: Palădi” spre 
îârfavinge prejudiţele '4s: pe: atunci! şi,! devenind şi'eli'dascăl, 
a lua sarcina mâtodului Laricăsterian: :Mai itotdeodată, luă. 
și! amicul::meu ':oan! Pop clasa deigramatică:și așă; avuitâpoi 
«doi :colegi' şi, împreună i coitribuirăm.: a! îucheiă.iprima, şcoală 
“oficială şi domnească, căci; atunci Eforia» luă 'asupra de.:ia 
recunoaște pe aceşti trei dascăli și a le oferi un'salariu dela 
100: până lai:150;;lei! pe. lună, pe icari'în: aniir:dintâi noi 
profesorii. (aşa ne 'numiami! între "hoij::'pe + când; 'lumea::'ne 
zicea, dascăli) :;îi împărţiam :pe la: şcolarii cei: mai scăpătăţi 
i firă părinţii i iai Dotat cor ca ai Dai) miar 
mis Vinesacum timpul'a: vorbi: de” acâa gramatică: lucrată! în 
timpul: zaverei,:pusă în: lucrare :în:; şcoală -la 1821 și: tipărită 
da:1828:în;' Sibiu: Fără aceste. tasemnări preliminare nu-și 

„sar puteă posteritatea explică: Inpta: ce dau: în: precuvâbtareă, 
ei tuturor: ceaslovarilor pereoniţio.fi/ în: Mitropolit “ŞI: în fostul 
epistat. al: lui: Lazăr. i-ui rii or urbea sati) al 
siisiNu este:.necesitate de a: reproduce iritreagăi acea. prez 
cuvântare, | căci multe ; dintrînsă-lsunts: reproduse: piin:alte 
seiieri:;și :a, „le; înai da şi: “aci este” a.urie: repetă, vioi, host 
SI59 ta „sita initiaza inel nul sorajaiiia 
2, Din cursul de poesie “gencraliă al lui. Heliade Răduleseui)ei 

Astruap mi trib otita o ofzorqil or) ua «Fiind amalat, greu. Şi, străin î în ruinele din Stântul Sava 
şi, văzându- -se, maltractat într'o zi, de ua, „servitor. al. Stiu, mă 

7 4 
învită, în „aCeeaș, zi (pentrucă, veniana, „inu toate, zilele, „Spre, a-l 
yedei), Să mă duc, la Târgul; f-atară, Si Șă.,eaut În „viile, din 
CR A bici E tea at ore face 4 veutini “y fra Dort, 9 [. Heliade Biidiiesci, “Guts întreg id, poesie Vine III, "1870, pag. asinuui Deziorida 1-90 doline, sri: N ub. tigri Aa,
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faţa; nioşilor/..pe: uni. Georgei vătaş de: Ungoreni,:cum se ziceă 

pglatunci,: Garei ziceă-, că-i este văr şi să-i zic aveni Ja:dânsuh 

în'sântul Sava: € ui ci: ie idol „sul ai aclijeni 

sb 1 Aflând: pe «Gsorge. şi aducându-l lă;:Lazăr, acesta, i rugă 

să-l ia în .colibarluiiiși.ca'!om-.cu: soțier:să-li caute la ală lu 

suferita; spordnti că-icva; plecă-mai. spre bingcu:;cătarea.. | 

: iMutându-se acolo şi văzând; că răul ereşteă fără speranţă. 

de. întrenăarg scrise li, fraţii:săi din satul Avrigide pe. dominiut 

" Tui, Bpuckenthal şă-:vie rsă-l-ia;.ca,să-li:ducăn în: Jocul: naşterii: 

“ sale; !fituinoloz îlooa pizrao iv o: lesin pi mono: sh 

„Aceştia i venindis se igirfăcă: cuinoseut;:elevilot săi şi: părin= 

țilori;lor« despre,i ziua! Şi: orai: dspartului; său: îti Fanii 

= Ano “Malţi 'ne :duserăm diripreuină: cu ;păriăţii noștri în: trăsuri 

| măi niulte» şi + „dela. Târgul i d-afară» îl petrecurăm.! până :la: 

Băneasa: „Acolo: Jai despărţire ne binecuvântă: pestoţi:şi::plecă, 

"ali să! înv, ne: mai vedeni. O za Er hi smtole9 aooui plai 

In lacrime și eu, ca şi. ceilalţi elevi și. reintrând îni:trăsură 

en. tatăl „rneu, îl luai de gât, pusei capul pe peptul lui și-l: 

rogai, să cumpere cum va ști acea viă, de unde şi-a luat. 

„adio, Lazăr dela Români. .. 

“Tatăl meu promiţându-mi cu. voie. bună, nu avă multă 

". dificultate. de a „cumpără, pentrucă, fiind. proprietate a unui: 

“Alexandru nisestarul, socrul, învățătorului dela barieră Rădu- 

Ș canul, care, ca mulţi dinprejur cunoscă aceastii împrejurare: 

gi acest Alexandru, având necesitate. pentru industria sa, şi-a- 

vândut via cu mare mulţumire. | 

i, Aceasta sa întâmplat în anul 1893. După cinci ani, e 

anul '1898 am pus acolo Typografia | ardicând edifiţiul p 

însuş. locul unde fusese coliba î în care zăcuse Lazăr, şi cică. 

„distribuţiunea, € ca toată acea căscioară să, cază în sala desti-- 

mată pentru pressă. 

„___ In locul patului unde zăcuse,, am pus prima pressă din: 

care a ieşit primul număr al Curierului Român şi în care:
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“mai pe rurmă:iieşiră “toata scrierile; “publicate. dela:1828; până 
la;:18148, işi: însaş: Constituţia:: proclamâtăi: în: judeţulis Ro= 
mnanaţilor, la Islaz. Incât pot zice în 9 Iunie 1848 a acăluiaş 

“anji în: toată cănvieţiinea'ică:;regeneraţia: română: a ieşit de 
„acolo, de unde Lazăr: 'âbandonă : România' noastră. ui sii ji a 
„îsi Lotâmplarea aduse iară! la':1865i-ca» primhajexpoziţiune 
“a *productelor! de 'agricultură,: industrie i şi arte-române:să aibă : 
loe:: iînd aceleaşi: case ! şi: spontaneu;-:atât : d-L Cu Bozieânul, Ş 
ceverâi atunci :prim-ministru şi: d-] - Aurelian, directorul: Şcoalei 
de agricultură, în cuvintele cu ocazia acelei solemnităţi ex 
primară că locul: sau : casele aiceleai au: :fostipredestinate. 

După atâtea, : împrejurări: gi: „convicţiuni;- eu: pot: cadăogă 
că: după. alor: predestinareiele;fiind «dă: domeniali;: istoriei, 

„ aparțin: la naţiune. :Stârea;:lori dei.raină le face mai. splendide 
Şi “mai glorioase “decât” palatul: unde: domniră' principii: dela 
1813 încoa, celebrând aniversarea Ii! Juniu: Sau: ai Moşilor 

o. ...? 
pe ruinile' acelea... - i ile io, Ig mă eta ta sai al 
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VIII. “Scrisoarea lui Al6x. Papiu Haviciu ezita G& Batiţ 

id despre“ G> Lazăr, « “după intormaţiunile: lui TEL: 
! + . . - -, . 

d i „tată xD EL toi ta PRE SEND  I ICE Di sc, 

  
   

: 
MPa” ă [ 

) pi EG Lazăr ver veni, “în fată (zice. a “fel 9, pela isi i, 

Pre atunci eră, mare | “lucru, a fi, cincva. geometru. Lazăr, se 

di geometru, , iară Românii de, „aici. nu- şi „puteau închipui, 

cum, un Român.) puteă să fie geometru., Lazăr făcă „cunoștință 

cu „Bălăceanu, care voi să-l încerce dacă într adevăr. „stia geo- 

metria. IL invită “deci, . Săi facă planul” znoșiei,. "dacă. ştie 

geometrie, Lazăr însă n'avea. instrumentele necesare; . aşă, fu 

nevoit să ia planul pe fundul unei buţi, după ce-l jierse, bine 
A Sia) LU) i! ; 

în, apă ferbinte;,, şi, izbuti Lazăr d de luă, plenul spre . marea 
: 3 i: Pit tu i mi : jar: 

mirare a, boierului RR L 
e ful iai aie : : ELA II ata Ste 

SE <Dăpă, ageea se. “tică profesor, și nergeă rea „8. jec- 
TITAN Oua ; LT 

iunile lui, $ și-l ascultă ca, pe un “profet, „Propuneă foarte, po- 
' ss 19 e t ri, „tă 

pular. Uneori, eră „lume, vesel și, în seţiunile sale ştia spune 
VELE edi 

felurite aicedote, ȘI € oamenii. “mergeau încântați „dela, şcoală, 
tii Iana Li iati i sad 

Sub revoluţiune se “împuţinară, “clevii;, “Lazăr; nu. mai fineă   cursuri, în, şcoală, ci şedeă fără 'ocupaţiune, când | Ja. SI. Sava 

| când, la tatăl, geperalalui, Tell „Sub enoluţiune aflându-se 

i odată În, grădina, locuzinjei, sale „d d dela, Sf. „Sava, îmbrăcat 

în în Halat, ȘI, măsurând, „Jocul îni grădina, cu, a m par în mână 

nișle Greci. eleriști au tras cu pușca, asupra lui, dat nu-l 

„nimeriră. Puțin. după aceea, doi. elevi „ai. săi „proprii. “săriră 

asupriri, îl legată, îl căzniră, cerînd. dela dânsul pietre scumpe, 
MTA don ap ps 

    

1) Parentesa e a lui Papiu Ilarian. - ii LE asi 

A
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pentru că se ziceă despre Lazăr că aveă multe. pietre scumpe: 
într'aceea, tatăl lui Tell se întimplase chiar atunci să vie. la. 
Lazăr și-l scăpă din miîinele acelor tineri hoţi; și vru să-i. 
dea în judecată criminală; dar Lazăr nu lăsă să fie daţi în 
jndecată, ci-i, ertă. Unul din aceşti doi mișei ce legară pe. 
Lazăr trăeşte şi astăzi. Mai spune Tell că Lazăr sub Tevo- 
Iuţiune;; după..ce. ;încetase, eu.  Iețianile;;aflgnduse, fără. a nici 0: 

. 7 dareaeas 

puri 'se vedea, prin toate clasele societaţii omenești. . "Tatăl: 
lui Tell, care adoră pe. „Lazăr, luașe pe Lazăr la sine, pentru. ț i; sp ca să "nu-l lase, să bea, şi oneralul” Tell; care pe ătânci eră. 

ID , ji. CAI A copil 'de vre- o 12— 13 „ani, mai. “de” multe! ori eră rău „certat. 
de: ciitre tatăl său: | “pentru” că adiccă pe ascuns "băătură ui, Piri 

tă. i Te Lazăr, Cu toate” acesta “Lazăr! n „mu, încetă”” de! â “i nu pumâi 
stimat, dar Chiar “adorat | “de” “Eatre toţi. Se „cinoșică “foarte: 

Lo ÎI bine 'cu' "Tudor j Şi, foarte dideseă Gri eră pofil, în, castrele- SAL ps [i He i USD dela: "Cotroceni. EI; Lăzir, învăţă pe oamenii lui Tadot cun : i fot da ir die aici să facă cafeturii; (patul tanurilon), ȘI. cum să dea i cu "anuj,. IC GE at tpar 
“Ţ 

“Ca ai Lâzăr îasuș îndreptă odată din ordihea lui Tador, un tun. 2 ctrutuai asupra unei biserici, unde se, închigeerăi boierii și lovi în, 
A, tesut tunul bieericei.! Pandurii până inu da cu tunurile ziceau: 

staţi să. wie “mopul”; “4 "toli unul 2 “Netimţăl E, 
Lazăr, “Lazăr eră “6 iza uscăţiv, că fâvorile” ARE Na iugureștet eră la "do 50'anţ dăț foăzte” zăranciat pri. iale tara -ruiulozor car virea, sănătății, i cântă ȘI cu! “iara, In urmă “veniră: 
fraţii “ săi “de”! acasă, „desi! jură și duseri indie! în” 'Tran- văr Cp Taz r ea silvaniă. Eliidg şi, Tell au fost! „faţă, Îi prună, cu alți ră . 

Bine la pletatea. lui. de aici. din” tară.” Zice” "Tell, că dupa: 00 56 19_vitnă SI sui "Lazări în "car, 's6“sâulă în picioare Şi întorcânidusb În iii isi i ui irc pita i be Ph a Aitto door) Sâ e 

    

« ah 7 <Ț 
pe ji “act 

pna a sf) ret tri rare ce ma) Parta actastal-i în iiziita e 'corectiiza! lui Papiu. Ceea ce eră scris. întăi şi apoi. Şters: se dăduse: totul la! dăție, ga se. xiced, căi în “desperiă:- țiunea sa voia a se ucide cu multă băutură, 
. 3 Subliniat în original, „tati ies fat 9 tina (E
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cele. patru punturi cardinale binecuvîntă 'Țara Românească 
„ şi apoi. se așeză şi plecă. Acestea; dela D-l Tell. Şi numai 
„atât am putut află despre Lazăr» 1). 

* 

    
par tg 4j «! sef [+ , „i . m: i) A FER i a pai da i pt ji i sit „d ta tit f 

E . o. . - "T . -. “ 

(e fcara t lee Pa tenaal al euub. 

| 

DL II “poz roll pie Cititor zi 
n 

fi sia 

   ana Dir ul ai 

mingii a ai Pi A iei si Sintra as mr la 

  

prana dBap.Î mrosi) soiuri sointi ii [zor Let aa roni 
— | vata otita! Ttuob a SER toia île gabi Mira rob a 

3) D-1 :V. Pârvau care publică ” această. scrisoare în Conz, lit. o 
ul st get iai 

însoţeşte. de următoarele aprecieri: 

6iscAcumbîntru. cit! ipriveşte:pe autorul 'scrisoarei: ide! mai sus, sar păreă 

că.nuii, -i prea, face, „cinste strălucitului, auțor,.al, Vieţii ;lui. Șincai, in,stilul 
în “care eră! scrisă, 'cu desele repeţiri de cuvinte şi cui frazele cele inter: - 

minabile. Papiu Ilarian însă a scris atât de liber din două sau niai'bine 

„din trei -motive,;; pi St Dero af aaa pa meet aa pt, 

, 1 Scriă: unui prieten, „i. deci „Dateă., să. economisească vreme 

did. o mai “repede. ” i n i N 

„arin 2..Nu o'scriă spre: ublicare;, st ii „n iuti intre 
ul 3 Se grăbiă, a. încheia, „ca să, nu plece. poşta“. De altminteri, chiar 

lui. Papiu ne "face “să-l ghiciza 

15 

aşă cum e scrisă, această ' comulticare 
după grija riguroasă ce o are de Ta';dă toate amănuntele posibile, .“-i:+ 

Odată cu această scrisoare, Papiu Ilarian îi mai trimeteă Jui Bariț 

şi trei extracte din: Curierul, Român, _ 1339,. No. 64 Și. răspunsul, dat de 

Eliade 1a ințrebările | lui Bariț despre “Lazăr. :, 

” ! Scrisoarea lui” Papiu Ilarian a fost, “publicată "imtâini ae G. Bariț 

în i” Fimiliae anI: (1865), Textul din Familia se, deosebeşte i în câteva 1ocuri 

de originalul ms. care este reprodus aci întocmai.” 
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Sa ate SED e pf aia 

  

Hip tre isa die. 

IX. DISCURSUL ia 
de-recepţiune la Academie al lui P. Poenaru: . 

despre G. Lazăr și Şcoala Română 1) 

In epocile de amorţire ale naţiunilor apar evenimente; 
cari, ca raze din cer, luminează popoarelor „ochii minţii, în 
dezteptarea conștiinţii de sine și le conduc pasul pe calea. 
progresului în desvoltarea simțului naţional. | 

Un eveniment de această natură, din cele mai memo= 
rabile, avem a semnală în istoria, „patriei noastre: înființarea. 
şcoalei marelui dascăl şi înfocat patriot George Lazăr, care 
a deschis Românilor cartea, științii și preţuirii -de- limba” şi 
naționalitatea “lor. 7: 00 + Ci ce miza 

în 2: Mai înainte de a. vorbi despre iatiiațarea- aceştei: igeoale, 
să “Spiinexi ce: “Ştim: despre: „originea, ui, Lazăr, despre, studiile: 
și! 'aspiraţiunile lui. 0 pre ie a ranit „anti „otid 

(ăeorge Lazăr sa născut la anul 1779, în: Traeilvaia, 
la satul Avrig?),' lângă” Olt; părinţii săi! i George. şi. “Maria, 
Români ortodocși de biserica greco- -orientală;; erau de. condi- 
țiunea” modestă ! 'a „agricultorilor ţăzahi,! ca 
moşie; liberă, ca a. moșneni: noştri: 
aci îl . 

  

   

  

„pi ia ba Ice e Pe     ta si 
3) “Analele Societăţii: Academice + rOrnâne: 1871 pt „o 

IN 2 „Avrig, în judeţul. Sibiu; azi cu vreo ; '3.000; 'de; Români. ne, 1 i784 
Românii şi, Saşii se bucurau în aceeaş “măsură, de veniturile; corminei;. aici. 
Românii aveau 'deci o situăţie mai bună decât, PE aiurea, Si 

i trei a a
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ze, Ei, aveau, cinci; copii, din.cari „cel mai. mic,. George, fiind! 

„mai. „inteligent. gi. cu înaltă. aplicare la învăţătură, fu trimis- 

da. „geoala,, din Sibiu, unde. nu întârziă a se distinge între con-: 

scolarii. săi„eu osebită eminenţă,, stiti în tat 

„ji IDistineţiunea, . "micului: (George, ajungând la; “cunoştinţa. 

avatului, proprietari. al. „Avrigului, „Baronul, Bruckenthal 1), de- 

a,:cărui,„caşă: se. țineă : tatăl „copilului, luă, nobilul proprietar 

pe: eminentul, şcolar „supt. patronajul, său, şi-i înleșni. mijloa- 

cele: ca, gă:. urmeze, „învăţătura da, Academia, din.. „Cluj. eicgiteo 

-ai ri i Dapă- ce jtrecă. aici clasele filosofice, și juridice?), tântirut: 

nu: moai...Visă decât. fericirea,. de a: seduce. în;,capitala, împe= 

xiului să-şi, completeze, studiile, şi. nimic, nu-i, mai: pute deslipi: 

gândul; de jla: această, dorință. ps rio ci iti a în stu! 

is niidCa- micul, ajutor: ce, aveă, dejla:baron, și mai, “roult plin 

de, speranţă: şi iluziuni: ale cjuneţei,: „Liazăr zbură, spre capitala. 

imperiului, unde urmă, „diferite . cursuri, ; de: atiinţele,; ;fizico- 

matematice; „eu aplicare: ila tingineria;- „civilă iai scr tuia 

Pe atunci "Viena, se află ocupată de, trupele. franceze, şi 

fiindcă” se făceau rechiziţiuni î în serviciul armatei, fu şi Lazăr: 

teorutati între topografi! ce 'Saui'luat din Austria): -: 

sarea Această poziţiune îl distrase: darecutm: dela cursul învă 
.. . Pi 

pu ii Pa i e Ai Ei ST „e acea 7 
i sia 

CE 2, Samuil ; :Bruckenthal; „mort în 1803. «,: PE tie , zi pie pf 

2) Academia cu „cursul juridic şi filosofic eră o anexă a îiceului romano- 

dâtorit SS age pata dai 

i 3). “Dupăi cercetări nouă, de: A. 'Sădean; la: Viena G: : Lăzăr'a studiat 

„(de la 1806): “teologia, ajutat .cu,o. burşă din. «fondul sidoxial» al. Bisericei. 

ortodoxe. ardelenești, nu de Bruckenthal, Despre etudiile matematice şi ingi- 

" nereşti fu'âvem informaţiuni din acte. ai ai gin ti 

ii; |oit%), Viena a. fost iocupată ide, Francezi. "după câtastrofa de lă. Ulm, în. 

1805, Ziua „de triumi a, lui Napoleon, intrarea în Viena: 13 Noemvrie. Infrân- 

gerea' Austriei la Austerlitz: '2 Decemvrie. Pacea de la Poion, apoi tratatele: 

de la Schânbrunn şi Paris, toate evenimentele ce I& însoțiau,: 'duseră, — în 

6 August 1806— la disolvarea vechiului imperiu german: Impăratul lui G.. 

Lazăr, Francisc Il, se, lepădă de coroana. germană. „La; astiel de catastrofe 

mondiale. asistă studentul în “drept, fostul, «studiosus juris», Lazăr. In refa- 

cerea Ausiriei; ca: 'topograi, ei a fost” “recrutat” de Austriaci; dar unde? când. 

anume? nu se ştie. 
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ăitarilor sale; însă: îi (det&:'ocaziună “a” tace! brie” practică î în 
“aplicarea ştiirițelor! matematice! la 'diverssii oper aţiusi; ŞI înteli- 
“genţa: cu care!executăi "lucrările res: iilgel încredițasc,-: atrase 
atenţiunea şi mulţumirea, din: partea, capilor ăcestor ! acri, 
aa "După încetarea Campaziiei, “liberândui-s6: “di serviciul i ingi- 
meriei : 'civilej" ce! ge'''recrutase 'idintie'- școlări,-i 'g6v “con&ediă”: “si 
“Lazăr: de la'iluerările tehnici cu iicare * eră) îusăreiinat: “xeluă 
-apoi'cursul': învățăturilor: în: “facultate dă! "teologie, ca? “Bă-şi 
completeze stadiile: ce-i “erau: necesară: “pentru: cariera 6olesia- 

_“stică lă care se destinase; 'şi la examenul: general c&-l'date la în- 
-cheierea acestui curs;'obţinând Lazăr diploziiă: 'de. luteatta teo: 
'logie;: fu! prezentăt;: Mibisteruluii ide" 'profesorii'i săi: cu: deosebite 
laude şi gratificat, de acesta cu untinel- împărătesc î în: 'diaimante. 

'Tn' urma, :acestui'dar! laureatul nostru! simțindu-se Sbligat 
stg exprime” grătitudinea” sa,: solicită! audiență la! împăratul, 
:și: obţină :de!la Mărirea! Sa încredințare călăi Ocaziuiiea 

ai vreunei vacanțe: înlicarieta + Golesiastică,: Va puteă "contâ!: “pe 
augustele: sale: iauspicii. 1 lia e moi! muti 5 

Si fa i atins înec fruit ii lg id ga îti) 
3. Cu, terminarea. studiilor, 1, s se, împlinise, şi: termenul 

-de durată, a.;Subvenţiunii ceri; acordase, lui Lazăr: :proteetorul 
său Brackenthal, pentru - întâmpinarea, cheltuielilor. sale la 
învăţătură, Trebuiă dar să -se. întoarcă, în': patria: sa, ca să se 
ocupe” de”'ceva' în''aferă carierii ? "ce-şi! 'aleses6 Așa Lazăr, ilu- 
strat. cu: titlurile, academice, ; cur. care „se; încununasezla uni- 
Versitatea Vienei, şi cu: acel de: 'menibrii; al societăţii: filologice 
de la reşedinţa € episcopatului greco- oriental ; al “Transilvaniei, 
Şi primi; în anul: 1814, 'hirotonia. de: arhidiacon al scaunului 
.episcopese şi Pie) de,  proteeor, C tehet': ja Soininaral candi; 
-daţilor.. de . preoți 9 i a it ie muti e cz 
Di ti Su mi toi 
“ se Gri 

   

    

  

   

    

  

“- Lazăr a “întors din “Viena acasă în n Nocinvrie 180 
2 Cursul de! profesor-catehet, a „îriceput în. i82, „iana., “Candidaţii. de picoţi îl urmau 'câte “6 luni. 

„vite 2 tn Sora



  

- 
a
 

s 219 

îi aalăi această funcţiune cei se încredințase, învățatul profesor 

ar; fi „voit: să facă „a, fi: folositoare ştiinţele, sale, dar. candidaţii 

ce i se prezentau spre a-și: completă, -studiile:.pentru.preoţie, 

"erau, cu totul; nepregătiţi, „Cu. învăţăturile cele mai elementare, 
şi. de „aceea „nu,puteă,. faţă, cu un. „asemenea, audituriu, . să-şi 

desvolte ştiinţa pentrucă, nu. l-ar, fi înţeles, ci, „trebuiă, să-și 
mănânce; „amarul,. ocupându-se, a-i, jet, mai, întâi, să poată. 

cei isi serie, Pe. inţeles, rogi ji uzi m mi GL Ra ni 

cai. aveau, e catdiaţ, de; ela frate ii prezentară 
reclamaţiunea: ce făeură (la. ylădică, plângându-se că pătimesc: 

de, „Lipsa, de preoți „pe, „la, biserici, „din;, cauza; întârzierii, ce;se- 

face, la, şcoală. de, a, se eliberă,, candidaţilor, atestate, de capa- 
citate „pentrui hiroionie,,:; cz eăborui tree cotele n? [a 

«Văzând, această, >reglamaţiuneji, Și „mai ales „apostila, „ce: 

priveă. pe: însuș Lazăr, acesta se tulbură foarte. Și adresân- 

du-se. către. „petiţionari î in faţa, tuturor, Je zise:. «Auziţi, oameni 

buni!, Dumniavoastră mi- aduceţi în, scoală numai nişte. bucheri, 

busteni „întunecaţi, Şi-n -mi, i cereti, să-i liborez, mai curând,; să fe 

Agata 

Vasoa 

Tea are 

zurmai „prin. Snvățăturii ze: poate. dobândi; per MI “mei, 
adause, „Lazăr, dacă. sunteţi, creştini buni, „lăsaţi să, înveţe carte- 

cum se cade pe oamenii care voiţi să-i aveţi preoţi. cu sufletul 

şi: cu inima;::nn” trimiteţi clai-vlădică: :săpopeaecă mumai nişte: 
În i Dir reinoirei Ce DD taie Ptt li 

vite “nâcuvâintătoares. aaa pai ai 
„d Y Ta iz îi si ter 

BE 50 aj Daiţii, iti bb în oii Îi idioti mil zi iC i ț ogor ia 

'4.:Nu mult după aceea se deschise vacanţă de „episcop: 
strana piei pi 503 și 4 Teriti reia a SO dr 9) 

„Eoiio: olt îl.o5i o izci us tinolocbi „vintiecii piine ie ori 

  

      

  

ta Ss



280. - 

în Banat Lai acest post” aspiră, şi: “Lazăr Ss: Tgati:: dar să 
36':preziate: la “concurs; şi plecă “la! "Carloviţ! unde” 'ireşedeă 
tnitropolitul bisericii „precorneunite!: Si E 

  

sta N Ci i 

  

orei incă vreo! umbră; dari restriştea; învaţiălui nostru: căii. 
fa“nota' ce: mai grea: cu care îl înseainăse atitorităţile! supe 
rioare, de când cu vorbirea, sa prea Iibâră iîn? şcoala Gandi: 
dăţilor' de! preoți: "ei: 'calomniară' pe' Lazăr către; nitropolitul 
dia Carloviţ, că ! fiind / prea învăţăt î în filosofie; 'aveă'idei prea 
liberale”), 'că este! fără temere de: 'Duiiinezeu. Spre: încredin: 
are! aduseră ridiculă aserţiune” că Lazăr” sa, nutrit de tinăpuriu | 
de: asemenea “impietate, 'şi: probă: 'de aceasta! seste, ziceau“ ei, 
că în copilărie a avut temeritate să împuște: ciori:de” pe. crticeă 
bisericii; ba unii, 'chiar: dintre! preoţii: care” 'asistase! în şcoală 
la: “experimente “fizice, acuzaseră ' pe - Lizăr că ar: d! pe: Insă 
altele: şi vrăjitor. i tzara Aaa DS pi 

” Notiţele acâstea despre”: caniiiaaţia 'de:i episcop a'“lui 
i dar ajunseră “până! la: înipăratul; “Şi: :măcăr că "Majestatea 
Si îşi: “adusese aminte” "de: înalta: proteeţiune ce “promisese: lui 
Lazăr, pe “când i:s6 “prezentase Gila! Viena ca. Îdăreăt! al'iini= 
Yersităţii, 'dar'din''eaiză “mişcării »aă! pe aturici” a cârbonătilăr 
din: Italia, în păratul” Fraticisc,'speriăt "fiind! "de: liberali, € ca, si: 
Napoleoii de ideologi, 1 nu “void să auză de ei, și făcuse ătânie 

avarie 

    

oâineni' îni "fancțiuni 'publice?): -Adeăstă: linie! ds! donăuiită: fiind. 
dată Şi înitropolitului' de la Carloviţ, Și văzând : Eihinenţiă Sa 

Ti dei ie eo inozrea our o aţi 
x ia Ț Sea MEA 

A 9 . îi 

  

15% țs2 2) Vorba 'eră,, în, anul. „1815; 'de: „episcopia. din: “Arad, pentru cara guvei- 
natorul transilvan, G. Bânity, a recomandat pe altul, ca, având mai multă 
<cumințenie firească şi experienţă» (!). ST nai beată ta 

2) Mitropolitul Stratimirovici îl bănuise şi îl duşmănise întradevăr pe 
cr Pie ” pa za Pacea e: Ta 

: Societatea” Carbonarilor se întemeiăse pe 5 1807; ea | aptă contra 
stăpânirilor streine şi pentru libertate. ideologii au fost o şcoală filozofică. 

„Lazăr. |
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petițiuaea, lui: Lazăr, de. concurenţă . la postul, la „care aspiră; 

„pe baza cunoştinţelor filologice şi teologice pe.care le posedă, 

Prea Sfinţia.- „Șa. respinse această, petiţiune. zicând: ;.« Româ- 

- nilor, nu ;le „trebuie . un;,episcop.. aș, de, învăţat», şi preferi, alt. 

"concurent pe, care-l. şi numi, îndată în; locul: vacant, i. pif, 

ol _Așă, înțorcându-se, la; Sibiu,i, Lazăr rămase: a; „urmă, şi 

pei viitor, funcțiunea sa. sub “episcopul Moga, ca profesor, catehet: 

„la seminarul candidaţilor de preoți. . - Tirana j 

lat aria îi e apa cb notate ta nl 

5. Pe, Jângă titlul, de „profesor; “Lazăr uveă givacela.. de: 

"orator bisericesc, și în această calitate eră obligat, din. când 

în când; să facă, predici „a; biserică, ::uli ate 

“Aici, avâocaziune a-şi desvoltă. cunoştinţele, sale teologice, 

“şi, i inepirând; ascultatorilor principii : salutarii; de. religiune. și 

  

i tat posi 

“ morală, atât îndulci “pe auditorii săi la aceste precepte, încât: 

Ş numărul. poporenilor, ce, „Yeniau, la | biserică. „creşteă în; fiecare 

| „ziude, „predică, şi aşteptă cu nerăbdare. să audă, “pe, tavățatul 

“cațehet în sărbătoarea, următoare, propagând. cu inspiraţiune, 

” deapostol „morala, evangelică,; Acest, exerciţiu; de, conferinţe: 

„cu; :poporeniirenoriei - sale -îi(:măi; În public ; xeputaţiunea..de 

„orator; “dar cu acest renume Lazăr: luă şi îndrăsneala, la mai 

| | „mult; avânt, care aproape eră. să- -i,ifie: fatal:, căci, la” o predică 

ce, tăcă; întro zi de, sărbătoare, „când „eră; mai. mult popor: 

„adunat,- -se, întinse, aixorbi: în. biserică Şi, despre + drepturile; 

“. politice,ale Românilor. spunându-le; că, „precum. e adevărat;că. 

ei, au. datorie .de: „supunere jcăţre,; împăratul. lor, „nu +e- mai 

„puţin; adevrat, că au şi drepturi a + fi; oerotiţi de, guvern; 

deopotrivă, cu, ceilalţi ; supuşi ai: împărăției. Dacă ar, întrebă 

cineva, exclamă. “Lazăr, „ce, au. dobândit. Românii
. dela împă-, 

"ratul spre; răsplată; pentru. credinţa de; care-au ; dat, „destule 

“probe, chiar cu vărsarea, sânge] lui: lor, la..diferite; împrejurări 

grele — este dureros a aţă că Românii au rămas- ca- Și mai 

, 
„x 

i E Da Acte peer



rr 
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înăinte, numai! cu: atorie: ide sipuinere, iar: “dreptiitil6' asi cota 
teni le” sunt; încă: negatei! ip enipntolii sorin pna spa 9 

 Vorbele 'acesteai' 'Grau' aspre;: dart erau! expresiunită ădă- 
vărului: 'pentrucă 'nie 'aducem: aiinte că ă pe acel: timp! Românii 
din statul! “Austriei; în: pământul lor * 'străziioşese, ! “nu erâi 
consideirăţi:: decâtica toleraţi; ș i iccă: chiari: “pentru”! vatra lor 
trebuiau să facă: robotă; adică să - iineească' 'ca 'robi' Sasului 
sau Ungurului. i i oi iii bibi her sri rate i 

In starea, lucrurilor de atunci,- asemeni expresiuni ful. 
gerătoare” rostite: de Lazăiţ niirputehuli să! nic atragă: "aten-, 
ţiunea” autorității, Îi: ji sil, 2 iai a zi in oii vii ci i 

Episcopul Moga chiziareul! diecezei, căre: se află: faţă la 
această” predică; 'chemă îndătă': :pg i predicator “îi "altar; . şi-i 

“ -făcă: aspră irepriimendă iar; Laza “răspunse * “episcopului” cu aprindere: ” ia ci e toba o Dlui dia ; iilor 
" Pâtrunsi până la” ficat” de' aftontul'» ce-i: facă” 'episcopul' 

în "biserică, 'junele nostru! 'oratoi se  detise: din : acel? miobient, 
să, "părăsească; 'seminărul;: Şi precara” Negru: Vodă cu ispadă;: 
de: asenenea Lazăr cu cartea în“ “ână “zice 'domhul'Ilâriant,. 
trecă: niuutele : 'să “sputiă Românilor “de: :subi “doimiiizi Faânarid? 
filor, 'ce 'erau: "Româniis' 1), otite foto sa ab codate 

6: Venind! dar în” “București, la! anul: 1816, “Tazăr 46. 
adresă către Eforia; Şcoalelor: du”programa, € că pioiseţăsi de: 
a  dăschide aici şcoală : românească! -de "diferiti  învăiţătiiri 1 “gi. 
stiinţe,' ce' 'voiă, să, predea! Românilor înilimba:! 'națiorială io 
iv In deea epocă iu erau! în: “România "alia şcoalePpăritru 

învățătura: de! carte! românească, ! decât cele câtse:  țirieatu : de - parăclisieri pe: la unele “bisârici ! pentru ifiii i 'poporului,! -unde 
se: învăţă. numai. mecanismul cetirii "şi! al” Serieriijoşiioairăcați.. 3 rugăciuni! bisericeşti ; iar pentru: învățăniântul isinperior | erau. 
ăriai” “Şcoală ! greceşti. cu: dascăli grecii i sait anoig i i ia 3 Gun to151uh- Die — aloe 1) Vezi în Analele Societăţii Academice. Roimâne. 1869, discursul d- lui Papiu Ilarianu. (Nota lui P. P.),
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i me acesţ; Iov imânt pro lau numai fiii; de; clasă; pri- _ 

cu, “limba, greacă. Tar: fiii poporului, care..S'ar., „fi (putut: dis: | 
tinge, în, „învăţătură, prin; geniul. Și aplicaţiunea lor; „trebuiau. 

eta 

« 

să „zacă; în, întunerecul neştiinții. ;.;: aa calare e apr 

„"Grecismul; îşi împlântase. adânc . rădăcinile! sale: în ;pă=;; 

mântul” românesc.) Eră mai, mult de, un. secol; de când apăsă ; 

pe; „Români, acest: jug, ce-l. „pusese . pe. grumajii lor. violenţa.; 

turcească, jcare..„prin. „călcarea  tractatelor + răpise. Românilor. 
dreptul: de „autonomie; şi-i: pusese, sub, cdipinistraţiunea Gre-. 

cilor. din. Fanar. i ce fane Re e 

Nici, un evenimenţ,, zice. Del, Ohiaro 5, n n'a... exercitat : :0. 

intluenţă mai. dezastroasă; asupra; existenţei 'politice;a Ro-, 

mânilor, decât sistema, de guvernare, ce introduseseră. . acești, 

Greci, când ; iau, fost puşi 'la, „cârma țărilor române. „i; pis, 

 Umiliţi, degradaţi precum. erau Grecii..de când. încetase . 

de- a fi,.0. naţiune,. degenerase. sub jugul. turcesc. în: propor= 

țiunea greutăților: și barbariei care apăsă:;pe, capul lor, şi * 

contractase,, „acăle, obiceiuri, „de eonrupţiune ; şi de supunere. 

seryilă,, care sunt, medespirțite. de, asemenea, stare de; sclavaj: , 

Aceşti, venetici,. primind, de. la Turci. „puterea "de a-domni,se.. 

îndatorau,,a satisface : toate + cererile, „stăpânului : lor - otoman, 

căruia erau. cu. totul devotaţi.; + . a he 
si 

„Ei. se aplicau, mai înainte, de; toate, a distruge, spirital:. 

public: al „Românilor. „Spre acest, fine ajâţară întrige între co-.- 

rifeiii naţiunii, desbinară, „pe “boieri, încurajară. imoralitatea, şi. 

spoliarea publică, și mai cu stăruinţă disprețul limbei naţionale, ; 

în, gradul « cel mai însultător, onoarei şi demnităţii. Românilor. : 

„Să auzim acum. cu „ce durere, ne serie , „Lazăr starea de. 

degrdtre a. „Românilor, din aceă, epocă; se ii 

„Intr un opuscul. al său întitulaţ Povăţuitorul tinerimei 2, 

  

:::3) Del Chiaro, Delle moderne rivoluzioni de. Valachia. (Nota lui P. P. ) 

2) Povăţuitorul are idei lazariste, dar. nu este scris de G. „Lazăr, .;
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scris în anul! 1820: şi tipărit: ilâ'Buda'rfn: “1826 "cetim la | 
| precuvântare iarmătoarele rânduri: "< Când 'ată' venit! într acesti 
ales; şi! i'de':Dumriezeu- binectivâatât ipămâiiti roiâniesc, că” 4? 
:seămăn” igrâul' cel: curat; işi fără“ neghiriă, lazi * aflat! în'- acest! 
pământ o mulţime de mărăcitii; totuş nu” mi:a! “trebuit” piea” 
multă 'ostenealăiide' a-i “puteă”'eurăţi,: „căci! toţi: pâtrioţii cei 
adevăraţi 'dându-mi - ajutor! ani: “putut foarte lesric”isdfiăiiă: 
grăunțele cele adevărăte,- “fără tocmai ''când| dintru săimănatelă! 
grăunțe, nenumărâte 'mii: de:fiori: străluceaui pe” holdele' "ro 
mâne! iacă' atunci! şi “mulţinie- ds! lăcuste îâii)!- venit, “ oautând 
ca semănăturile, încă până a nu aduce doritele' fructâji-ei ae * 
strice:: La: aceasta inu” 'paţia: "mac ifost: “âkinit, nu atâtă căci 
ştiam, că “lăcuatele - nici” Odătă' nu "vin: 'că'igat dtai: “rod; sleivexi 

" mănâăce sudoarea ! și Osterieila” pământul, ci “Tha “Vârstoş 
căci tare mami: îieradiațăt,! “căi:"unii “din : ntamiial 'TOihânieăc 
sânt''cui totu prediiţi:în liraba” gfedeăstăi'gi “ăi “bilciios zic 
<Kidorei8hEnoov»: “decât! 'idoăinne:: ilugște-ri63: 0! “cum ds” 
bine rau ştiut” Grazii: a''s6 lingăniii cătră Robiâii, câ i-a ai 
făcut: chiar împotri iti liab6i roimâsistii Nu zi'desuil titi 
ci: încă::şi: “legile: “țării au” stricat) și legii “nouă”! au “cutii “ba 
şi” nătavarile : “Panarioţilor sau făcut duobşte: câ'0*dătorie” a A 
lei'urină” Românii : “Satra! toâte' legile” țării gi: “ăravulile” 0! 
mâaeşti, îucet, încet Sau părăsit; şi de nu eră!» Prea). Sfin 
ţital Mitropolit: 'Dionisie' şi cu“ alţi aleși: preoţi,“ “și şcoala, Ip 
mâreăscă cu'! gtul'o 0''derepăină- şi deinu seitrinictcă, fii detai! 
patriei lă: “io saţătiră îi” Auistriai Gornianiă gi: Friuţă;: vâna 
nai! tOideauiai! ca' via; melicraiă plină'de ştiri gi boz, pen“ 
trucât 'se încuibasei atâtea nedrepiăți” îi ni ţafă, cât 'da îrfiiîn ai 
viat Hui: “Radu! Vodăs un: “Miiteiu Vodă:şi'! “uni Șicfaia Vodă 

_al Moldovei să vază legil&? şi! năravurilg 'Ronaâailoi dă acu” 
| încă "de "ăr! uită: Şi la 'portulii şii la: niodele"de vaca cu 
plâns: şi! amar ar-.rugă pe, Dumnezeu a: itrimiteiînu adân- 
cimea': 'păniântului, a'nu':mai vedea; nedreptăteat:: acăata ce
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se:face!:; Aşă se urmează în:-ziua! de” 'astiizi, fiindeă- patrioți 

cei 'adevărăţi, care isunt de “strămoşii lor cliromoni,: "Măsaţi eu” 

hrisoave! şi legi întăriţi,: acum: sunt! cu: i totu nesocotiţi, ! “gi 

neprimiţit în: slujbe: şi trebuie cu: oftări! adântii aă “tacă, că de 

vor !vorbi :pentru patrie, îndatii! se: trimit: îi 'urgi6, iar alții; 

lipsiţi de:patriotism, împiedecă sporul! şi înfrumiiseţăreă f6- 

xicirii noastre; :mai -vârstos aceia” 'cară :sunt! sub dripele steel: 

nilori crescaţi, căci-'se ruşinează a. vorbi) româneşte, ma, și 

câ'6'-mai:i:mult;: că/:defaimă * limba: românească./"! teii 

una<Ahileui mâtet durere: a: inimilor! iginaţese” 'acehata“ unii: 

strănepoţi: luminaţi,- care poartă huniele şi :- 'sângele * sttung-! 

şilor: Romani ali:cărora.' neam Ocicând-'eră 'cel: mai” mâire ali: 

lumii, “eră” cel mai. înțelept, “înfrumusețat * întrir “gtiine; esti 

„mai mare 'în isuflete 'patrioticeşti,! căci la; "Romani asemenea” 

eră, înderanul Juminării neamului, "preturi: 'dh'oelor:de jos” şi? 

sărăci,: aşă şi'icelor” de 'sus' şi "bogaţi, bă: toţi cu': in: Cuget, 

erau'lucrând: “pentru bincle 'de obşi6 năţionalăi; "dar: “noi: Roi 

| -mânii /de! acum,. câri :suntem” adevăraţi stitoepoţi” ail. Riniă- ” 

nilor, 'ave: în ochi: o: ceaţă: prin: care au puteti! “v6deăi list 

mina soareluiliiău; doară: nui: putem âveă gi “noi doctori "ro A 

mâni,!'ca :să':ne: lumineze ochii! din 'Vrerea: inimoi,“iiră inu“ 

! din :interea ?oAu ru: 'putemii.aveă: “şii“ăoi” '-filozoti, i a “să i 

| învețesfilosofia-:în limba. română? toate: puteio' ă le dobă audi; 

că şi noi :sântem! născuţi ca: şi “alte” neiimuri, şi rouă: ic:a “dat 

- Dumnezeu: actle 'daruii:! Cine poate” zice că fiii Românilor nu 

vor „puteă, învăţă: toate învățățuirile îa limba! pătrici ? Buivad!. 

acum :ce „putere şi: ivier6; au! fii Bomâniloi la”: învăţătura)” 
- rii r Mu. Bi 

pe ţi at îi oil Dia e pi i aaa pr niti si 

e
 

  

ț 
i-l ». Eforia şcoalelor. trimisese. âtunci lă Universitatea” de; la iPisă;:tîntţ 

Jtalia,; patru şcolari, „€ Ca. să, se facă apți,a îndeplini; . la; întoarcerea. în patrie, 1 

posturi 'de profesori ! în. Scoalele' naţionale. Aceştia au fost: Eutrosin Poteca, 

Constantin: :Moroiu,: Simion Marcovici: şi  Pandeli. Mai în: urmă? încetând din. 

viaţă 'şcolarul. Pandeli,.s'a. trimis” în locul: acestuia, în.Franţa, la: şcoalele: de 

ia Paris, Petre Poenaru, , cu idestinaţiține „pentru, specialitatea, „Stiinţelor., 

tizico: matematice! “(Nota lui:p: p.).”
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::. „i Aceasta, eră „în ; adevăr „starea iumilitoare, în:. cărei se. atlă, căzut :spiritul. Românilor,- când „veni „în, mijlocul; lor. Lazăr, sca,să-i deştepte din. amorţeala în 'carei-zăceau.;: sii af, :7., Administraţiunea- școalelor -'eră, : sub; i Îngrijireâu-unei. eforii compuse din: mitropolitul, țării „Și: din trei.: boieri..aleşi. din, membrii „Diyanului domnesc, cei! maii însemnați iprini! rangul lor și prin ;;influenţa, ;.ce, exercitau - în ; trebile. ţării; .- Intre, aceştia însă, trebuiă, să fie „câte. unul. sau, doi,.dintre. cei mai cu învăţătură: Persoanele ce .se aflau, atunci. :efori., - erau, mițropolitul Dionisie: Lupul, banul. Constantin, Bălăceanu, vornicul. George, Golescul, .şi logofătul. Ştefan, Nestor, Acești Dă doi din urmă, erau ;reputaţi.;ca cei.mai. învăţaţi dintre :boieri,. iar, C. Bălăceanu, ;ca, cel mai”, bătrân:. și: mai însemnaţiiîn;! | divanul domnesc, ; avea mai, cu.. deosebire ;în:, îngrijirea - sa... socotelile :de, venituri, şi „cheltuieli ale şcoalelor. fiii dz ȘI „+ Bălăceanu nu aveă învățătură, dar eră un om, de inimă E de, pătrundere, în „trebile țării; eră din: acei ; boieri  cerbicoşi,- - „care când: eră, chestiunea „de „vreo. greutate, a, înlătură :'din. - nevoile „ce cad pe. biata ţară, puneă pieptul. cu toată puterea, : „Şi. Chiar cu pericolul vieţii, pentru. binele: public ;':aveă, cuz rajul convineţiunii, şi nu ge,sfiă:.a, vorbi tare : și:.verdei; în. | faţa oamenilor puterii, pentru susţinerea drepturilor naţioriale;i,: - E] fu adeşea, victima, patriotismului, său, suferind ura, şi, goana... .: de la domniatele streine,.,cu pedeapsa, de ;aresturi și exil: ui Bălăceanul luând, cunoştinţă . de; proiectul ce ; prezentase... : Eforiei. şcoalelor, Lazăr, pentru înfiinţarea, şcoalei, ce: el,,cer,; "- ruse a „deschide, „nu, ereză deocamdată, că, sar puteă -învăţă. . - în limba română științele filosofice şi matematice, 'ce...pro-.. puneă el să: predeâ, în:-aceă şcoală; dari: văzând'stăruinţa lui Lazăr de-a înecată prin diferite doinonotrațiii că ăi Yo „ED d ci a 7 e ale îs 
este .ca adevărul, „Una; ȘI. :aceeaş, în orice a:limbă,, B'ars:arătă,- numai să :ştie!cirievă „a: 0“expune” pe faţeles, boierul: biniitor + aaa arzi rit i pir voi să se încredinţeze” mai tati esp ret DL miti tei 

re: știința lui, Lazăr, ; : 
. 
pe 

u „d
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şi-i: :zise:-:< Auzi-mă,-dascăle! dacă € adevărat. că d-ta: ai: 
ştiinţa - de ; care :ne "vorbeşti, 'iacă €ui-am: o :: grădină aici: în 

-oraş,: şi: voiu! să: cumpăr -un: loâ: alăturea, ca să:'0' mărese. “A: 

măsurat-o un; inginer: neamţ;-și aş vrea 'să : mă : încredințez, 

-dacă : locul. 6:de;: întinderea..ce :el;îmi * arătă: ps: planul : său.. - 

Măsoară-gi d-tâ,acel loc şi:voiu -vedeă : dacă să. potriveşte 

planuli d-tale ;cu:al neamţului»::--r in: ci Pe) 

we Lazăr ! primi cu ' bucurie ocaziunea 'ce ii se. 'dete”: de. "a 
probă știință: sa: în : matematici, dar 'nu':se gândi:că-i'lipseau 

instrumentele:-ce-i: trebuiau, care: nu :8€ ! găsiau : în : București 

«decât: pe:lângă! ingineri: streini, şi 'aceştia''mar fi voit săi: 

le! împrumute, :;pentrucă. știau: că. el.are..să le: facă concu-: 
xenţă..: In» această :.dar “strâmtoare aflându-se ! matematicul: 

nostru, își- frământă mintea cum. ar. puteă -:să-și' întâmpine: 

trebuinţa; ajutându-se dar cu' ştiinţa de mecanică .âplicată 
la: ingineria :câ posedă, . aflărimediul: a-şi ; fabrică, instrumen- 

tele. cele mai-de 'urgenţă,; conducând: el, jos0ș, confeeţionarea 

loreprin. meșterii! ce: putuse. găşi 'în:oraș::l : aia ti 

"Astfel, aprovizionat cu instrumentele .necesare;:  iseusitul 

topogrăte se: grăbi: să, măsoare! terenul grădinei cu locul: ală- 

sturat, şi. prezentă: boierului i planul cerut:cu toâte amânuntele 

saleiii =! în sich gre citati mit Brie el i ut ea hu 

= :Atuhei Bălăceanu: hein: »pe: ginerele ! său G.. . Golescu; 

-care aveă: oarecari noțiuni "de; ştiinţe: matematice, şi-i: dete 

planul. ce făcuse: Tarii, ca. să-l: confrunte: cu „cel: ridicât de 

inginerul: neamţ. -: pie Pee ti be a Piti 

„1 Odată „ce, prin. acest examen, se îneredință poierăl de: 

ştiinţa dascălului «Lazăr, nimic nu-l .mai'-pută:: opri :de la 
pornirea. sa, :de:a înfiiaţă „scoâla.:ce “acdata proiectase. Se în- 

-ţelese cu -ceilalţi:iefori. colegi! ai săi: şi.. aşternură: o anaforă 

„către Domnul, arătând trebuinţa ce eră de asemenea şcoală, 

şi cerură cu, stăruinţă, ase. da locul; pentru acest fine în în- 
„căperile.,de. la: SE: Sava, făcându-se : cunoscut: Domnitorului,
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„că acdle încăperi;:du: fost de la: început:: destinate ' pentru. 
şcoală: de :ziditorul: bisericii, memorialele' Constantin “Basarab, 
carea rânduit a se ţine; 'în; clădirile alipite acolo'într'adinsp 
şcoală .pentru:; învăţâtura: de carte, :cu.: un;;.număr : de-'o“'sută: 

 şeolari „stipendişti, după 'cum'- se :prevedeă: prin hrisovul dom=: 
nesc.;Pe aceste. arătări! ale Etorisi se'! încuviință 'de::Dormni: 
cererea, de a se da local pentru ':scoala: româneascăi: în: în.: 
căperile Sfântului :Sava.i: Dar câte" sudori ftrebui: să . verse 
„Bălăceanulpână: a; puteă,: dispune: de :o :paite : dinrăcăle în 
căperi ::-Tot; şirul: .stabilimentului, peste'-cincizeci /'de : camere;i 
erau: ocupate de streini, Greci, :Arnăuți şi: Sârbi; câre:locuiau. 
acolo cu; familiile: lor, unii pentrucă făceau: parte::din! garda! 
doninească,: alţii -pentrucă, erau .rudenii: cu acesti: gardişti. și 
cu:; servitorii. -domneşti care: se numiau 'idiclis,! sau copii! 
din'.casă, fiii aia ch e Distsi[ şajutmutua! 
"ii Eforia de-abiă : smulse - din ghiarele : streinilor un: "Thie: 
apartament! din :.spaţiosul: edificiu +al.: Sfântului Sava, şi-aşeză: 
acolo șeoala lui Lazăr,:-cu'i numărul: de; şcolari: ce. recruțase! 
din: concurenţii români, amatori de ştiinţă cj e, 
"iin 8: Această şcoală ser deschise! fără :altă iceremonie:: sau: 
păradă : decât. în ; prezenţa, â:;câtorţai:curiogi;i: care venise: să: 
auză ce putea să le spună din filosofie noul dascăl în limba. 
română;! căci nu-le 'veniă. a ;credericăr sar ““puteă- da:în ro- 
mânește învățături; de vreo: ştiinţă iînaltă: îi free ci 
si Cei 'dintâi : auditori; la: şcoala. -lui:-Lazăr . fuseseră :pră=i 
văliași de prin oraş, scriitori de pe la, cancelarii; şi: puţinii 
din elevii 'cei; mai :mâturi de. la: şcoala:'grecească. Ozebit de 
aceştia se “atiaseră! şi alte -persoane d: 'considerâţiune, . prin; 

"îndemnul .ce li..se făcă: de onorabilul şi 'entuziasmatul: patriot; 
din.: corpul: comerciariţilor, Alexandru“. Tell 1): 'iAcestatr cu: 
pe pi tei la ete cttinitea Pati pe : re ul ao ge 

  

_i-! 34) Tatăl actualului! ministru'al cultelor şi instrucţiunii publice. Christian! 
Tell: Noţă- lui-P: Pag. :u::) ti Alt e p- | 

Ti ii Pa Pepi
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noscuse “nai i dinainie talentelă şi spiraţiuinile” lui Lazăr, [i 
Otaziunea călătoriilor ce făcea pe tot anul în” ptzeinătate, în. 
interesul 'negoţului său, dtide' se inspirase 'de amorul patriei, 

prin 'relaţiunile' ce avusese cu “diferiţi | oameni luininăţi, dintre 

Români, ca, Molnar, “Tempea, “Torgoviăi, şi alţii ag" pe. 'acăle 

locuri; apoi” cu' „venirea, “lui Lazăr in Bucureşti, “înfocatul, 

nostru "cetățean, "au gurând” fericire! “pentru Români. ce "aveau 

a se conduce pe calea Progresului național î în şeoala acestui 

învățat! birbat, invită” „pe. amicii ăi, să-si “aducă copiii în: 

această: "gedală, “unde. Ș 'el 'nu 'se înidoise. a aşeză, pr pe fiul său, 

pe “care Tânăr! de! la şcoala, grecoască, “unde 'sireinul t tâm-, 

pise “tot simţul, de patrie al Românilor, îl adușese i în templu 

ce se urzeă! pentru „cultul "spiritului și al. inimei naționale: 

i Ş “Tnvăţăturile ce 'se' începuseră în şcoala “din St Sava 

nu puteau "fi “deocamdată “un ! curs “Bistematic de” înviiituri 

academice, precum, auditorii ce. se adunaseră, aici, nu" aveau 

cunoştinţele preliminare, cerute pentru, înțelegerea subiectelor 

sistematice ce aveau a 'se trată. : Deaceea, “Lâzăr „drebuiă £ să 

împestrițeze preleețiunile: "sale “şcolastice cu un „fel de,, con- 

terințe, ce ţinea, cu publicul acestei. școale,. "ca să 'deștepte: 

în “auditorii săi gustul “da ştiinţă, şi să „destolte, întînșii 

plăcerea, de“ a auz tratându-se în limba, românească t tot felul 

de cunoștințe, iar” nai înainte de toate 'să' le inspire , "Simţi- 

mântul ațioal, să “fie. trufaşi. € de: “uurtnele “de român, Așă 

vorbind Lazăr se "preumblă prin diferiie "regiuni “ale ştiinţei, 

seminând, în “calea ganoştințelor istorice şi geogratice, deserip- 

iunile cele Dai curioase. Când. vorbiă, de: naționalitatea. Ro 

îmânilor, arătă iarile faptei ale "strămoșilor noștri, aeeă să 

se cunoiscă luptele: şi “virtuțile “patriotice a ale “bărbaţilor cari 

du ilustrat năţiunea, unii cu eroismul lor, ca Mihaiu “Bravul,. 

Ştefan, cel "Mare, Vlad” şi "Mircea reci. mintoşi, “alții prin 

avântul ce au „dat limbei” române, în. „cultura « ei, ca Văcăreşti, 

Petru “Maior, Şincai şi “alți apostoli ăi  regenerării  Românilor- 
. Dia ti 

pp. 

19
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După, istorie, „judieioșul. narator treceă în. „critica, „Mora= EI) ei 47 js iata ci. „ vurilor, . unde găsiă, un Fâmp întins de a moraliză: „acolo n nu zi 
vioi 

craţă nici 0 „faptă ncomeneascii din barbariile „privilegiaţilor 
de, „Pe, atunci, o “atacă În “frunte, şi, o Încărcă „de, , Fpigrame 
cu, „fndrăzneala, cei inspiră geniul. ar 

pei 
: ii 1 i “Uai ,Spocimen, de asemenea” critică  moralizătoazei găsim AQ 

în. a preceptele: lui, Lazăr, din, Spuseulul. sus, citat, „unde „cetim ii iii 41 i 1? =, 

în pag. 5: i tute ii ai si RE la SP ;* Votbirea. a «multor, limbi” au! „este, de “atâta. ;Pretuire sii desi 
„ii vredaică, precum fac unii. piinţi de, “pun toată ereşterea Hi. Îi: a 

fiului sui întru învățarea. limbei, “greceşti Și, franţuzeşti, , Eiră mai, „tare s să „îngrijească „părinţii, a „adăpă sufletul, și minteă fiului său celui încă nevinovat, cu, adoyăratele - „stiinţe,. „Prin : pita 

cari „se. vor, lumină puterile ni “sufleteşti, ca, să "capete te-: tai) 

meiurile „înţelepeiunii,. „are. „peste, „toată, calea vieţii lui îl Yor i: 
- 

fu masii i și petrece ea nororire, iz nu „d 
Li o zis Pit „ oi d şa dar. “ştiinţele adipătoare, de înţelepeiune . trebuie: să ta i? ta ai SI să A 

ia iavățiu Care in limba, maicii noasire putem face, ' unde mii 
d coiitttta ij DA prin orânduielile celor. ari Sau deschis „şcoale. Apoi, „de ne iagidue timpul, „Putem, şi, alte limbi învăţă,. că e frumos 3 2 Ia 

psd lucru: dar nu „ca. cama numai învățarea limbilor” sar, i „una ii i i e 
. 

ji : 

Le Za 9 da 

  

ie dt a afară, moda, de. Îmbrăcăminte, e ie “strâmbă, „Yorbitură SD: 95 jacta? RR titi 
multă și, fără ;sodoteală ;, „apoi „totu „unii îi ţin, de. oameni luminaţi, şi „slăbiciunile ș Streinilo! k, „socotesc a fi mai. pre- sii Si uite, „decât. niodestia 's sau „smerenia, cea. țărănească, Pi Pi iza i tii Mii e Sa Aşi, cu magia inspiraţiunii “sale „totdeauna, v vie “Şi fnto- 
ES it E 59 d rii ai cată, “Lazăr „Băccă să, pătrundă pVorbirea. sa în, rărunchii. as- ) 

iii! aha 5) 93 
Caltătorilor,/ încântați, că auziau „Yibrând: sunetele limbei maâ- 
ai 
tere, cu, cele. mai protandg e Supresiuni în diterite:e cunoștințe ii li lidirni 
Ştiințitică şi filozofice, pi d dă : isi a 

ci
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1 . 1 
10, "Din zi “în îi” "şcoala" Hui! “Lazăn” prialdeă” “tă dăcini. 

stau: se 'ahqulciseră” 'aVurmiă tăia preciiriiiare, “preleoțiuhile 
i y 

“016 “făceă îuivăţatul! “Drofesor, ! “gi “după ce” "sei prepărară, cu 

învăţăturile preliminare în gramatică, geografic, ari tătită” i 

desena! îBaintară stacotsiv :1a, Studiile” speciale, ide! Filosofie și 

de năteiiitieă, cu plicățiună acesteia! "din dirtni la “jidicărea, 
Tei 

dă “plăti topografice şi Jai diferite tonspucțiuiii niecaniice. 

ii Tu “curs de'cinci di, “ihulţi din unii români” se "distia- 

seră cu: :s0lide! dunâştinţe' câ îngineri, ca profesori, între! cari 

dăerhorăin:" aici rca 'onoare pe: "răposatul “Tht6dor" Palade! el 

întâia "dati fu dare 'introdâse "metoda! lâncăsteiiană î în, , şcoalele 

românești, . „pentru clasele primare, cu table, tipărite” în limba, 

năţioială, iar între! toi nai! Gibinonţi “5 sa țăcuntiat a cu osebite: 

merite! de Ştiinţă 'si "d0'teitimentă' patriotice” “gonialul pott și i 

literator” distins Ioa Eliade” care, "Ga profesor, “În Şcoala, lui 
emeg 

Lazi, a“fost cel ' măi en6rgic ali său săcundani, “apoi conti- 

suând' și “întâmeind ! “priticipiile” soimâneşi “ale 'nemuritorului
 

învățiitor, ilustră limbă haţională” cu! " Văriile producțiuni lite- 

râre! i cu' cară” să “glorifică: azi soinnizieă:, iu 

ii Tzi pe” “când! Lâzăr 'ajiins6s6, a “înfotă! inimile” tabirgr 

Gal6E" edi aviasese tekicirea! ase “udăpă € dia: sorgintea ştiinţei” ce 

el. făceă fă; se: “pătriiide' în „spiritul dr, pe 'Anţelesul: curat ia); 

limbii“ iiâterne, 5 "voc6 răsuă. “din! ădâncăl' 'suspinelor popo- 

“xului: că ide: mult! timp gonică sub; “jugul! “despotisrailui 'fana- 

"iOtic:: Vocea” întocată ! a gloriâsului bărbat, "Tador” Vladimi- 

-făscu'! în! ali căi “piept: “atdeă focul sacri: al doruliii 'de gătiie. 

„Aceă voce potente buciumă, în.anul 1821, în' “ătizl Româ- 

“ilor, deşiâptareă! lor la” siințal naţional: seg tipul 
[a cet rece 

pin : Poporul! fatieg Săiituirânidu-să dir aiiiorțirea în Câr6 zăcea, 

anul i libositortilai sflo, 2700 0 
isp cu' vigoare "la ăpelul' Ii sratoriă ui 5 u. 

ln: “'Atunei şi: “elevii! lil Tiazăe, care "in vățaseră ide Ja ela 
p 

iorinoagte vocâai “patriei! 'lGtzără Îla 'cheinareă ei." Şcoâla lui 
Ea ” 

"deveni focâul” din care! i scânteiăl entăziasmul“ Datriofic.!
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Sabia 

dizale dorinţele, Sale. de “redoșteptare a; “Românilor, şi venite: : două , - Li 

ia măţuritate fructele. ce aveau, ei să. puleagă. din patrio! ticele 
dootrine ale “scoalei. sale, - să ca ul sit i cutit g ini: iz i 
at Exclamârea, ce „făcură, în- fata. lumii, pe, de „0: parte, 6. 
Lazăr, prin. deșlegarea. graiului „xomânese,. din :amorţirea la shi ct 

   

poe gos sn Poe 

care, eră, condamnat, de secole, pe de altă. parte, Tudor; LE sii f aa lol cz ti. , 

dimiresen,, prin, vigoarea, ce cu „braţul, său. detg simțului na= a: 

ional, fa procesul căl „mei „gonyingăitor, care; „asigură, :po7 SU. | 
sporului, rozân dreptul, de „cetate în cercul naţiuniloi; europene 
şi-l „puse, pe, calea, „progresului „Spre, desvoltarea, „paționali-- 
ăi: „sale, ... ct ERĂ uit po raita zi ui citi rŢ bo If ii PE 

oii „De. „atunci. Românul, „deschizând : :0chii minţii sale, veni: 
în, „chnostinţa, de, „sine, rivaliză, de întrecere. În; cultura, facul-.: 
tăţilo, cu care, natura la dotat, „i: se facă, demn:rde, 2; mes 
moră Cu. „glorie: mamele, dlui „Georee, Lazăr Si Tador; Vladi: 

    

activi si 

decoperirii drepturilor, noastre, sttămoseati. ș însă il datini 
19. De-abia începuse, a, răsuflă „națiunea, de,.șub, jugăl 

„ştreinilor, și iată,- că, invidia, inimicilor, o -persecntă. demoarts;- 
epala,;| lui. „Lazăr, deveni, „ținta, goanelor; ui: inimicii, căutau * 
să „n: bnșeaseă,pptriotieul avânt, „8. „națiunea: își, luase, îi i 
0: şca L&:oineursiunea, “barbagilor ta, pământul, «tomânesc,,în. 
arma; evenimentelor, esbelice dela 921, releviii, lui, Lazăr 
Năzurăr,eu. durere Şeoala. lor, închise şi pe, învățătorul alungat 
ela altarul, templului ce el deservi. „Pentru. luminare , po- 
poralui;. român; 

olita 

Mecenaţii 

    

AEOI luca fcnioud Biastorţ do fhoâ 
patrioţi, scari patronau: șilințele: lui; Bpzăriii in 

“tendinţele sale, pentru devoltarea; „românismu]ui; puserăi piept” 
de apărare, Daci poterile,alui păzi, „BG sleiseriă, “ greutatea 
suferințelor sale, ; Îl, 9boșise,- curajul; său; șlăbişe, si „caracterul 
Său „se înbunecasă;, căzând în, fing/în; sintirmițate,, fu: nevoit 
faviţatali Păzbaţ, A: Dă pol Booprentii Vând se, sui iazul” ui 125 

.
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«ce aveă, să-l transporte din curtea,.şcoalei Sf. Sava, ca să-l 

ducă la părinţii săi în Transilvania, Lazăr se ridică în pi- 

„cioare, şi înălțându-și ochii, la "cer, făciă în “tăcere cu braţele 

sale semnul crucii, în -cele::patru..părţi-ale orizontului, apoi 

„dete ordine cărăuşului de'pureedere. Atunci; prorupseră sus- 

pinele de durere ale vechilor. „săi “Elevi, „ce veniseră să-l 

petreacă, iar cordialul său--amic: Eliadev:exclemă doleanţa 

:dini seriptură:):< Intre: ale, sale.:a; venit, «și: aa, săi «pe „dânsul 

nu l-au primât». Reîntors în fine la satul Avrig, !unde 

“fusese „născut, Lazăr: duse cu :sine dorul : de fericirea ; Româ- 

nilor, şi mai: vieţui, „câtva în:-suvenirea, ; frumoaselor sale 

“apte : naţionale ;, dar: zdrobito'în :fine de . restriştea'! care-i 

-turbuiase» destinul; își. termină „viaţa În, „braţele consângenilor 

zsăipcla anuli1823. în; etate: de;44;deiani.:i: pi i duri 
aaa et Putea fa lau . PE 

PIORSOOLUA MT 17 ih ia Dia fast, lati cozii îi 

sl îib4 3: Mulţi:ani trecuseră, și abiă.:se mai putea. cetă .inscrip- 

“iunea; de: pă.:crudea,; care; se -pusese pe mormântul: lui :Lazăr, 

când unul :din';câi mai de-năerit:ai săi.,„discipoli, Comitele 

Carol : Rosetti, ! câre, în. călătoriile ce. făceă;:de:mulţi: ani-prin 

“diferite; locuri în interes higienic,, venind şi în: Statele Austriei, 

csiniți impulsul:unei; «sacre datorii; dea nu: ieşi :;Qin. Statul 

unde zăceă rămăşiţele lui Iazăr, fără a vizită; locul „unde 

se aflau: elevdepust; șia 42 dej apii,dupău repauzarea, lui 

Mazăr.ifăcă: un-peregrinagiu:: anume pentru mormântul:afos- 

“tului» şău rprofesor,; la!.biseriearomână;din Avrigi isteriy rar 

n î +Aicidemnul:discipol;mişeat.de:gratitndine penţru.; Jumi- 

mele de care:sânîmpăitășise ;î7 scoalâlui : Lazăr,:-ridică;: în 

memoria acelui geniu creator, un frumos monument . de 

“marmoră pe care transcrisese de pe cruce inseripțiunea 

xepitafică, ce Lazăr însuşi dictase când zăceă pe patul de 

altimă durere: | |
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zi 00 10 toaca “pu i cpiaa tacă Ta rea es” SO pi i I>ieţuitorule P Mii OIICG- rit ei ras SE 

op ut soibin «Stairpuţin giiceteşte, 1 sii iii iijntaiee si Sohb 
A oi, te ândeşte -. . .. a | POE 8: cl fluor Bata oii Tia trista 'Oniului Sdarte, ; „e 

1 - 

io: Ei “tu UE ÎLUNe re &țătoarea: moarte; » ni „toti Iri use pb e P 

za De auia Ce, eşti „astăzi, eu, az i] 
Asta. să 0, ştii de “rost, 

“Ce suntieu acum; vei! ti 
innole fu ab „Când ceasul îţi jva; veni,s 

  

, 
il ID VID 

, 
Se 

    
sq arii siliti sii Di. n0 8 
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Wanna: soiul cestor linii a adâus gratul'Său. reni uimătoăl 
<digtih rii i niz ui cit ci Ol tri Stati ata 
“i viii Preoum "Oliristos ipe' Tazăr din» morţii a.; tiviat, . 
oa Aşă: tu: Româniăiidin: somn rai: 'deșteptato»iru î-: it “ 
i-o: Totodată luând “ştire rpiosul»: comite. cărl:se-i iaflau aici 
nepoţii:de” frate: ai”lui Lazăr, : icare: erau: doritori:. de. învăţă-! 
tură, dar nu aveau: medie.- 'suficienți: de a: “urmă,.i la „gegală, 
își întinse sentimentele sale de gratitudine, şi prin binefactri 
-către- consângenii ilustrului! piofăsorși şi i acordă: 'stipehdii Ja 
“doi “din: nepoţii” lui : Lazăr, din: care! astăzi: unul: se: află;cstu= 
“diind la Universitatea din: iXfiena! iar: altul: la lrunul: din: 
iliceele: Bucureştilor,“ care “poartă! 'memorabilelg- nume: ale 
“şcoalei” S£.:: Savai, iale 'iacelei:: brazde. rodoase: ce: Gui Lazăr 
deschise i Românilor spre cultura; și! propagarea: spiritulii:: “de: 
naţionalitate; i Dl can 
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iul :iVoiu“ termină :aidi Domnilor, naraţiunea: ca:-am.;: schiţat; 
“despre şcoală 'lui:- 'Tiazăr;i încheind: cu “urarea:i să. fie: etern 
memorat numele 'nemuritorului : patriot”; George: "Lazăr; căildin 
“sămânţay:ce. a! 'ăruncat> 2ilustrul i:acesta; bărbat, avrăsărit: şi a 
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  sI 9 Când Lăâzăr trecă! Carpaţi “sii poposi În căpitala româ- 

cască: :grăcismul 'năbuşise limbas noastră ;! 'claselă avute abiă 

foi :îngănau! "limbă, : pătinţilor: lor':şi | riuniele:! 'de' Român: de: 

-veaise un'-nume''d ude“ “dispreţ limba “Breâcă: e coniandă”i “după 

tronj ea): regulă” i drepturile şi'!i datoriile damieiiilor,: dascălii 

greci ocupau catedrele” în“ şcoala” donantascăi şi tot: în. limba 

-greacă 'se: sidicaui imnurile. “a'eer:pe!'când : ceă “română! "abia 

se măi ăuziă! pe lungul! brazdeip în m6nologiil: “plugaruliai; ce 

mână - boii. Cars! fu” dar piterea, "de care! “dispuse” Lăzăr ca, 

sli dea curagiă” “a 50” pune” "aţă în “faţă € âu :!Doămna” nu 

 nimaii a. : Rofiâniei; da: Orisaitului întreg; 6], :6ăte ni: ăveă 

alt” 'sceptru dă! "GA toiagăl de: peletii? şi altă: “ătireolă, altă 

coroană: de“: “câţi praful“ “ce:l*ădutiasă percalea cea! mâe; "ce 

“duceă 'din: “ransilvaniă da” Bătureşti ?: Ce putere suprăumană 

a Tiazăr” ca, las rândul” său, să! “vidice” : depe pătul'! “morţii, 

“nu'iiin individ;ci 6: "niţiurie şi să-i zică: tie Seoală- te și Thergi, 5 

— tatea carea cs til Bega i] 

i *) Cu prilejul, distribuirii. premiilor, in anul 1865, : 1, C, Brătianu. a; adre- 

sat! Directorului Ipstructiunii publice o scrisoare din. care extrage. părțile pri- 

Yiitoare la căractârizatea şeoălci! lui 'Ghedrghă: Tăzar uri pri ZT 

x re ii
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şi ea să meargă? Nici una alta decât aceea, pe care o dă 
Dumnezeu oamenilor, cari se hotăresc să se ridice cu su- 
fletul şi cu inima, spre a se face expresiunea unei nevoi, a 
unor trebuinţe simţite, .a unei idei mari, cari ştiu la un 
moment propriu să se gândească şi să voiască pentru o na-=- 
ţiune întreagă. 

Lazăr, necunoscut, neavând. .alt titlu de cât. acela de 
Român, ce atuncea, cum am zis, eră un nume de dispreţ, 
din fundul unei chiliuţe din hanul lui „Şerban- Vodă, — pe 
cât. îmi uduc aminte, — găsi discipoli şi patroni si ridică o 
şcoală ;măreaţă,; puternică;! nu' ide )piâtră işi de-var; ci d. școală 
morală, de unde virtutea! pătriotisrul iubirea. ştiinţei şi 
devotamentul până la sacrificiu ; „pentru binele public se răs= 
pândiră, ca nişte 1 raze: „binelăcătoare „pentru toată România... 

avurăm,; „pâi,. acum;;,. ea. ne-ai r dat Vacăreşti;, Eliazi „și „As 
chești,: Alexandrești -.şi Alexandri ja, inspiră ;; pe. legistul 
Moroiu,';care ne :aduse un: minut, aminte; 'demnitatea, magis= 
traților, romani; ea a: daţ; inimă ui, „Grigore, Ghica; Vodă,. 
lui; Constantin „i ieeano; Mitropolitului Grigori „ea, a „În 

zino;. ea. a, tacut, să, „mască: noui. . Ganteraizi, « ca iubitul: nostri 
şi de. fericită, memorie Bălcescu; eaţ,a; adat,» ' devotamentul 
acelei, egioni: modeste de profesori, cari seryiră, de „cadre Aa 

lui. „Lazăr, „deşteptă inimile, Românilor, le, âmbărbăţi; (ȘI Brin. 
Yladimireseu, prin, Solomon; :Prin Magheru,, ne..doyedi; ică; nu: 
este, yitejia, care a părăsit; pe Români, că ocasiunea; eondi.. 
țiunile proprii de a se manifesta. - „ 
i Constatai! cred d- -le' Ditector, Gâre'eră: -putăreă! 1 dă tiniţia- gti 20 di lieţ ioni i iilnaoto rii ir tivă individuală a Românilor, nu; numai, “Antr”0, „epocă „atât. 

întp an, viitor prosper şi. glorios; “toti acea i A şeoalei.
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de Sept de „BOI,; Încât, „Să ne, scape, gin: vedere ondi- 

-ce am, apucat “mulţi, dintre. nois nu, numai, într'o | „epocă, de 
2 

asia 

“Vigoare, națională, ci. «chiar ratunci stă: eraras, mai, căzuţi 

arde aa 

Ca 

An. nemernicia. indișizilor; să; Jăsim accat rol inimicilor a nas 

fionalităţii. noaştre, iar, NOi;s: să, „ne. convingem „căinu suntem 

în nimic „mai, corupți ;cel. puțin. de .ce eram, sub; regimul 

pearioțiloțe că simţimântul naţional, n'a pereti mhuce 

dea 

CĂ ; părinţii, nu-și, „iubesc, astăzi, „copii, mai, i "puţin; de. cât i în 

„trecut, că aspirările; de.a,,şe; lumină, nu, sunt mai, slabe. „de 

cât altă, dată, :că;: din; potrivă, idealul, național şi, social, este 
astăzi „mult; mai 'înalt:'de, cât,. „acela, al ;părinţilor; noștri,. şi 

“Bă «căutăm, cauza, boalei, ce bânţue nu numai: instrucţiunea 

“publică, dar; toate, inștitaţiunilej: noastre, „naţionale,; : aiurea, de 
cât,în, „degenerarea,, în ; nemernicia, înc, nepăsarea,. particula 

„ilor. Noi editor Drle, Director! Dar, + pe sine, „bântue 

umoaa 

taroilie? Şi, spre, a, „găsi, acea,, cauză, nu; ave, „d le, „Director, 

si cât. să, ne, „aducem, „aminte că: în, trecut, la noi, ca în toată 

Baropa, zi guvernele aveau un. rol „foarte, restrâns î în, „societate; 

scă acţiunii individuale erau; lăsate mai, toate, funcțiunile, sociale 

„de (cari eră, «nevoie „ca. să, se, satisfacă “trebuințele,, societăţii; 

_schiar.în apărarea tării, “guvernul nu aveă alt;rol.de,cât de 

a,gonvocă, pe, apărători, dea. le, da semnalul, de ari “conduce; 

nsnrmă, Însă prin proereal ee; a fieut, iti omeree
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să, “cre “0! fotegiitezăt tăâte aceste căeţiuhi "fără da să 

stârpeaseă, “fără ăăcar? 'casă: Amicşoteze” dcţiuiieă' “individuală 

în acăastă usociaținit: gărieraliii Aceasta: cate “probloniă! ceâ 
mâre” pusă: “de! civilisăţitineă "inodetii/> şi: ăi cătâia” 'acslegăre 

fcăridntă/"d6 Lin: tip” îheoace *!€ cu atâta: “ptitere,o societăţile 

Oceideiitale. i “Trebiinţelg' “însă, ăi au itergât Şi crează? speltoate 

zilăig" o 'civilisățiutici câ! îniiinteu2i! cu iţealăi Iaporilării Şi 

care: “sboară,iipot! zice; pe: “aripele" eleoticităţii,. nu” “puteâiu 

âştepta 'soluţiuneaL idestei 'problâie?: “gi “cum! "asociațitineă, 

'gubi toate” fornacle, putea singură» să dea” mozultăte, ici Să. 

îndestilez! acele: Itrebuiniţe,: societățile; ali alergat? Fi Cât îin= 
«phimiutăt o inaşiiiă, “care îi! vechiiiie!: şi” mai cu deosâbisă” la, 

| “Robiâni, a „da irezaltaloiisărețe: centrălizârea dinti ativă. 

în “mâiiiele'3 guvernului afţivinea? inidividualii în”! cea 6: : pri 
veşte: apărarea! “țării, lă menţinerii ordinei: din năuiitiu/ adică 
a ăsigărării, fiecărui cetăţean. a, iristrucţitinii" tg educățiunii, 

“precum şi“ a“ tuturor Tiierătilor: 6&; privâse' tleshirea “Corăti- 
“BiicăriloE gi a! “transportului.” Unele: dinti acestă? state ari fcom:- 
“binat! astfel sistema lot” de! "ădministrărei încât âu ! 'aâi -lăsăt. 
“uni ioâre' 'care' rol: Și tindividulai în costă funcții 'sociălă, 

“ţiuiiea în mână! jetul? nitaic nu” să! tăia poate! înigla 
de: cât” prin “voitiţă ! Ba: Este” “un bine“ să se? fipinigă râceastă 
“sistema! pân la” extremitate) adică! “până! (Ia absolutii sina 2 Von: 
:vedeă: Tot ce“ “pute zice: “de: “acum; “este că această, asorbire- 
“eră iun” te “firesc, : “căci Fianceul zice! că poită "6 deschide... . . 
“mâriGând;: “şi Roinâiiil! adaogă ! :căb nii este! nebun Gie”"mă- 
“nâneă îmult; dar cine: j dă “cine; îl IÂSă,ș să „iiăbiiedi! Osădte 

“ia Jâi este! nai: nare: “autelvăi | Văzut”: la noii guverne, 
cari“ au "voit să” 'ăsoatbă Chiar: tadţiunea” xeligioasă, “teca“ e,



  

  

în, fond, nu, este -alţ „decât ea. tot. „guvernul , să. reguleze, şi 
Zi i is fii : Dilie 

xelațianile. noastre cu “jumnezeu, Nu. vă miraţi dar, nu, 
aa Mate sii i) i: în [Și sa 

imputaţi. Românilor “dacă. ei așteaptă tot, dacă. cer tot dela 
Pra sita A] 3 £ “e ÎI tar 

guyern;r ba facă. “daci impută chiar “intemperiile. cerului; 
A 122 DI e PAT elevii dit “ied 

ori PP fre “pl ăirage; “după dânsul 9 'văspu ) nder6; cine, dar nu, 
sf u .î. “ui id “ îsi 

voesce, să, „lea, '0 „Făspundere n mai. „ presus € 'de cât, suferă “puterea, 
vs s) ăi d „A pi Lia ii 

inui, 0, “să nu: Şi, însușească nici atribuțiuni, “drepturi, ce 
i i LTD Ti Ps: ) 

un,0m, nu; „trebuie, nu poate,, să le aibă de, cât, desfidând 
2 ou A Sia i ei i: Da ti put pai Li 

Duninezeirea. | e iti cu tizho Proseciti ron Soare os rii bu 
Și revenim, însă a subiectul, “nostri | la instruețiunea 

bit uj sdretiaa) 

publică, “Astăzi, la. Bois. ; precum. ştii, d: le „Dizeetor, mai „bine 
feri 

de, cât oricine; « orice; acţiune, erice, inițiativă, în ceea „ce a, 

tinge..de, instruețiunea. publică, Și particulară, Cate ridicati i in- 

divizilor, precum şi ori "cărei asociaţiuni, particulare ; această 
funcţiune, socială. a, „devenit un, atribut "exclusiv al uvernu- 

lui srel: dispune de, fondurile,.ce societatea, română. consacră, 

pentru “instrucțiunea publică; „Și chiăr, atunci când” un individ 

sau „mai, muţi, împreună, ar, Voi. să  consnere „fonduri Particu- 

lare, ca, să „deschida 0, şcoală, „nu. pot, i „50 facă până. ce pu 

vernul mn Îe,dh aulorizară, pu e Soneedi,.9 paticieă, din 
dreptul, său, şi Încă. „după, aceasta, programa instrucţiunii tre- 

ditai edit td pla iz Date? UI Ta 

buie, Bă fie, cenzurată "dă „guyera, Nimenea,. nu poate vorbi 
Fii 1) rr Sa. 

publicului » român “despre. cunoştințele,. fi: „ideile „sale, „de. “nui 
sa 4035 d dati Ea îi 

în ramă guverna, „dar, pici nu. Ig, „poâe, pune, pe. 9, foaie de 
ag. i zi SEA STA n, He Ieri 

hâriie. fără up breveţ: al; guyernblui,. și, nu „poate, pul li ica 2, 

brosuri fără 'autorizareă,, fără cenzura, lui. Cât pentru instruc- 
„riza da ate sat viii ai pita dida i ii ta „Li 

iunea, si. „edueaţinriea, e, se. „distribue , CU:  foridurile. „Proye- 
ti ste 9 

niţe. din contribuțiuni,, și, “legaturi, ea, șe "-dirije, și. se adi, 
LOS 

nistrează ;deadreptu, de, „guvern, ; „ră, „88 fir ine sat. ;ori, cărui 

altul ea, mai “mică, cea, mai, indirectă “parte; la “această „ad- 
i AG i! ji Mii vaii i LASEEii 

ministraţiune, Ia, această, „dirijare, Vezi, „dar, . d. 16; Director, că 
sp iul 7 24 oa n ge ii 

-este paţiaă deosebire. între principiile, ce au, “domnit la, or- 
i: ai 

ganizarea universității. române, de, dincoaee de! Carpaţi,. și 
Ds-u. “ piei E dit Dat CaO
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fi A acelea câte au “sortit: Ia, organizarea, Şi “adibinistratăa “arina 

1 telor. Profesorul, ori “cât de înalt” ar fi “renumele să, nu' este; 
ridicat pe. catredă de autoritaea, ce. i a dobândit-o în do 

cra 

in6niul instrucţiunii, nu este „înconjurat, şi susținut de” “preg= tie. 

tigiul ce a inspirat discipolilor: săi; cat un sizipla, fuiieţionat” 
al ori cărei alte administtaţiuni, el” este: numit” de“; guvern, 
după simplul său | capriciu, “fie Chiar” şi “după recomaiidaiea, 
altor fancţionari; cari “garantează pentru dânsul ' și care pro 
cedere se „numeşte concurs, Profesorul, odată pe catredi, Şi-a. 
dobândit: al oate, libertatea,” toată independenţă? Nb 'e] nu: 

“la poate deveni” nici odată zin adevărati tăvățător, un” inițiator 
ci. rămâne, un sitiplu “instructor, căruia i Său încredințaţ 1 un” 
nămăr de. Scolari, spre a le. însemnă: cutare: ş i „cutare "lucru: ie aut d Fo fa pir criisi it după o programă, hoiărită.”” ' a ta AO apa at isră Am zis, că i sa încredinţat un “nuniăi ao seălâri,. Și 
îsprestunea. nui este dreaptă; eră! “mai! bibaerit, să zic! 'şcolarii 
ce 'sunt ] presupuşi. căi “Sau încredinţat, căci! până “ax se: aa 
plice legea instrucţiunii obligatoare, în” “jurul niultori 'cătedrâ; 
domneşte pustiul, fără “ca pentru “aceasta” să. fie” eliătită “poz 
sițiunea “profesorului.” Sa nu-l „mușce “însă, 'şarpele să uită un : 
singur minut că este! r numai un simpli” fubtţioar, însărcinat: 
a execută” o Sâreiniă bine “determinată; să nul” »auca! ispita 
să "voiaseă a fi un iniţiator, să! “devie-un "maestrii, un "dascăl; 
cum "să zicea. odată; să nueși “permită! chiar”! afară: “de Şcoală 

  

ca “sizplu „cetățeab,! să răsuflg de. cât pe fara co i- ia vârât:o. 
guvernul „pe! „gâtlei: “In finanţe, i în conierț, “în ddministaaljiutie;. 
n “politică, î în agricultură, în industrie, în tine: în! tot ce 'este- 
de domeniul activităţii „Omeneeci;” trebuie” să Verează ca gul. 
vernul, "să “găideaseă că, "dânsul: “căci! într alttol; ori "cară ay! 

crriz & autoritatea” lui“ în uineg” tiințitica,” ori “care ar! fi “ihulţi:: 
mea “discipolilor săi, vă fi aruncat” depe” cătedr“pul “încă şi. 
publicat în. Monitor” ca, “nedenizii Nu' critic, a- le Diretioţ 
descriu disterăa, &&: “domineşie”! astăzi, şi 46" tiâtreb' pe“D: “ta: 

   



  

ad într o asâinehăa sistetaă, Lazării pd de astăzi, — —  căcă 

eu: :ored': că Suât — "mai pot avea un To?! Te: fiitreb, “dacă 

acăăstăi: 'sisternă ar îi existat, cââd'” a venit. Lazăr în. Jucu- 

rești, at fi putut: e deveni cea ce a fost, ar “ţi putut. « de- 
ste rțe 

veni mâniiiitotul şi “idealul! nostru ?! crezi - D: ta că “Lazăr, 

ci: părul! 'sburlit “și prătuiţ, ară altă. Yeoomandare, de cât to- 

iagul său “cel noduros 'ar fi: ajuns, astăzi, nu „până. da 0 ca 
pic emiri . 

tedrăi, dar chiar” până în! anticamera, prin, care mai adeseorii 
erp sil 
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telor, "ande'a n doinn'” directot, fie. "chiar! D- tă, i-ar” fi ținut o 
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predică, iar “ţi dat 5 dojaă bună, deși "foarte politicoasă? 
.! F 

Nu critic zepăt,” ci „constat € că rolul.” ptofesorilor- este foarte: 
na ELE Oa Oz) 

mic "astăzi, şi: prin! "urmare și “răspunderea, Lor, Şi. că trebuie, 
mie O orTIOIE pi 

să căutați remediul aiurea" “decât 'în' "inițiativă, pe are pro- e tu 
fesorii nu 0 au, sau în solicitudinea părinţilor, căror. nu le-aţi: 

, / sp Zece pa] magie On! etil 

Tisa "icga a nai! mită aeţiune, Asupra educaţiunii ŞI iustrueţi- 
nheiţiat Qi Oa 

Shi publice: căci întradevăr Eni Ș ştiu, ce, “eficacităte, ) Ce. in= 
pete tea) om 

fluenţă” ar! uveă; aştăzi isita, „părinților, a “coițenilor într o 
Piatra 42 puii societ 

şcoală? Eu jered că! nici ua, alta, „decât aceea ice. „are visita. 
HE ide cit 

părinţilor, sau a 'oricăitui cptățeaa, 'într0 cazârmă, în timpul 
ret Vrp er 0 sorti SI i ele La 92 Cid to PIE 

inistbucțiunii niitarilor. fi în 
[pe Tea - u ) cs. 

CD a ze 
niid Pentru : a treia, oară! terog, D- -le: Director, sic cre iciitențiă 

4: sapt a 
eng Lfitui PA canto 

mea nu a “fost gi nu este” să crilie sistema, după. care este oi or- 
sa [a It duc E atita 

ganizală “lăzi la "noi: 'e ducațiunea “şi instrucţiunea “publică; 

oricd Sistâmă, Soia “Cea “mai” puiu periecti, poate “aa „Eructe 

băte; dăcă ale bine înțeleașăi şi "bine aplicată; e ecea ce ani: car 

Propig „estesă arăt cătn sistoniă dea  jechesă inițiativa, individuală 

âveă, rolul '£ principal în educația și instrucțiunea publică „pre- 
ierbii otel ioan BD pitt dit
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cum şi | a „Loate celelalte fancţiuni: sociale, pe. când, din pontra;, 
Sa aa 

prin cenitalizarea abșolată, ce, domneşte astăzi la: „NOls-uăniz 
țiati va indivizilor este, vedusă la, cea, mai simplă, expresiune, ni £ > iz ic ARII Ci i sI + şi, că, prin urinare” totul, “depinde, de. „ioteligen ţa, de,” devota-, 
mentul, “de bărbăţia | oamenilor, ce,,sunt ; la; „putere,; „Acest, iai bi 

adevăr este atât de evident, încât nimeni. nu, ar,puteă, „ac "0 ga ta Iei! EX în sava pe DÂLrai u 
curaşiul să, „impute particularilor,; dacă ragistratura, i armata; IT Pi 

sau administraţianea,, nar, fi la noi ce, trebuie, să; fie, ci toață, HEPTEI pie lati data 0733 
răspunderea ar. fi „Jăsată "negreșit, pe.  geama, “guvernului, cum, 
dar „ar puleăi! fi Sat “lt, fel pentru educaţiunea; ȘI; :instruez, pi Zsa i 

țiuneă publică, care 'este organizată. pe, acelaş. „pnodel? Dar 
tis aal 33) at ar, 

sânditu- -te-: ai oare, D- le "Direcţor, ce; Sar, „întâmpla dacă; atât ate ej i profesorii cât. ȘI „părinţii, de familie, simţitor la apelul. D- -tale, 
o btoe ial 

:ar voi să, exercite £ 9; asţiane. „puternică, „asupra, educaţiunii, Şi, Pita ea Ca et N ii) ae iod lia guess a 

  

instrucţiunii publice? Na ai, fi D. ta jeel dintâiu,, „eare...ai, fi 
silit să, strigi că. este “anazhie, că este, călcare, de, atribuțiuni; 4 a "A i, i? “45 s.a a -că este insubordonare; Și, că. Spiritul revoluționat a, „Străpuns NON sta 3 iu Dr al în pniversițate, acuzațiung, ce; astăzi, cel puţin, apasă numai, OI 5 Ii l di gi: . „i Dia DP pain d 

pe Consi 1u pe cal? TO iei urii iioiluz n: BE d O rari. isi a -si 3: „Domnule, Dircetor, tare, prin acest. adevăr, „am, €uragiul. să, II 1 Z - îi iai i 2? 4 II i sa: zic: Dacă voii, ga „profesotii „să: devie. Lazări. şi, „Părinții, de ti Die ii 433 312 ț , familie Constantini Bălăceni Și 'Dinigi. Goleşei, atunci „lăsaţi i in; 

  

. iu: 5 Oil pini sii toi îl “5 cat situcțiunea liberă şi nu mai, Încăssuiţi banii destinaţi acestei DOE J: ii doi 
insiraeţiuni ș iar dacă, „siăraiţi, să pisiraţi, Sistenia, de astăzi Miza: maj st SA sai „oa UI ai 3 păi ini atunci rolurile se schimba,“ şi nu D- -voastră, : cei, de: la putere; 

atit 2 da Sali ci. noi, „părinții de familie, Precum Si profesorii, aven dreptul J > 23 DOL i sa = Masilo a i şi “datoria, să vă cerem sopoteali. Si, să vă întrebăm : Ce, faceţi | Tebăn 1 aL îti) irita ia pa Îi i i îi cu atâta avuție * „oc dăm pus. Ja: dispozițiunea, D-voastră? ce di iri adi ) La 4: SIR tace cu, atâta! ştiinţă ce am pus la picioarele „D- -voastră ? SI: Dai la AI3) Di: II 39 olt sli Li 5 lu) pi tii Oe le, Id 3 ae Cine poate - nega, că astăzi” „avem, fără „Fomparaţiune, mai [i Tir ce Oil 
n i mulţi, învățători” de cât în “timp ul lui Lazăr? Ce „faceţi : cu SIBI STI Ii oul APU: dul Liei ii ni Dica Bu Oi copiii noştri „asupra “cărora am „renunțat, la „drepturile. Doa- DULUII B5A i ta SD isiii ai pi AS i tă stre: naturale, ca să şi- -le însuşească guvernul ?
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Mă oprese aci, D-le Director, căci num luat pana nică 

ca să, critic, nici ca să încriminez, ci ca să te conving și 

pe D-ta, cum sunt convins eu, că, cu sistema, ce domneşte: 

astăzi în privinţa instrucţiunii şi educaţiunii publice, nu mai 

este nimic de aşteptat de la iniţiativa cetăţenilor, ci totul 

de la guvern; că el, care a concentrat toată acţiunea na- 

ţională întrinsul, trebuie să se ridice și la înălţimea. aceea, 

unde geniul României să se poată manifesta printr'insul, ne 

mai putându-se manifesta, ca în trecut, prin fiecare Român-



  
  

diane lan9 ni iuni „oile azictoopoh in iati tera et pai 

rua neua upon tb atita i ctre vanat 

i ind noi st idila sirop ani pb bideqin o bre te 

di aeqoq nd situate vinitovuo oinoi fuimob sp poe Bi 

ode olizurirquni pini af îdunii pa tao dantele ui taoaire 

_:. PARTEA IV. pm e a. 

—— 
| 

APENDICE i 

_ _L DISCURSUL i 

- lui Dimitrie Sturza Ministrul Cultelor şi Instrue- 
2... ț . 

ţiunii Publice, rostit cu ocazia inaugurări 

. statuei lui G. Lazăr 1886 
—— 

_.- Suntem întruniţi aci — membri ai guvernului şi ai Parla- 

aentului, școale şi un numeros publice — pentru a inagură monu- 

mentul ridicat de naţiune acelui bărbat care a reîntemeiat școala 

“românească 'pe pământul românesc, 

Frumoasă serbare, în care se oglindește trecutul, prezentul și 

viitorul.! ' | | ÎN | i 

„Gheorghe Lazăr sa născut întrun timp de mare restriște 

„pentru patria noastră. Puternică a fost aşezarea stabilită aci la 

  
-Dunărea de jos de marele împărat al Romei; dar cumplite au fost 

Și isbirile ce ea a suferit. . - | 

... Pericolul nu a venit numai dela sabia şi dela focul ce diferite 

:ginţi au! preumblat pe teritoriul nostru; ci, mai ales de la încercarea 

-de a desnaţionaliză poporul românesc prin. părăsirea limbei stră- 

„moşești. .. o 

_- Valurile şi furtuna ne amenințau. din_toațe . părțile, Era să 

pierdem chiar uzul 'limbei noastre. Cei dintîi deveniți creștini în 

-Oiientul:: Europei, Românii ajunsese! să 'nu audă laudă lui Dumnezeu 

-de cât întro limbă necunoscută lor. Ei cari, din timpuri străvechi, 

au, ajutat, eu „șângele, şi eu „averea, lor, pe,ereştinii, din alte țări, ve- 
-deau cum; limba, celor, hrăniţi şi. adăpostiţi de dânşii, ; cotropiă .pe 
„cau cum: limba celor, hrănit ȘI, Apoi e 

cea românească. mita i tab SED ere ii pa a 

baia ral pion ot eta bo org Zei ina tei ti
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Pot.să fie și sunt limbi cu deosebire culte, limbi în cari sunt. 
scrise tezaure nepreţuite ale științei, dar 
există, când e capabil de a înălța propria 

un popor numai atunci 
sa limbă la acea tărie, ca. 

prin ea să poată domină toate cugetările omenești. Un popor, care: 
nu-și întrebuinţează propria sa limbă în toate împrejurările vieţii, 

4.7, 
re cT Ci UPU A A 
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ni o iza îâtald dop 
si-Chipul lui;G. Jiazăr, reprezentat În. statua de roa 

din Bucureşti. îl Țiri2tereeeaeei Păi PE i „LOOTI Ia irită ui «LI9 Il 20, siuozoni 
“7 

9) „otiepou inderil Liu Iri mnobioig 
rmora: din, faţa, Unirersităţii). poa aa și va adi da asta Li 

son idol omul 3fo sh - pei ete rii lemn 73 DO aa: rana nsaef re Ani s a 
îu cele mai simple și modeste) câ”și “în Celemai înalteiși măi ideală, cre iQ nr, rela af tare fu i acel' popor lâncezește.” Poporul :carg 
ființa sa, conștiința de sine, încrederea în . „ De două ori acest pericol sa revărs 

toni Tao act error mat își pierde limba, pierde 'iuisăs. 3, p 
sine „EOzLONÂMNOT 409 

at peste noi; dar când.
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ajunseclauculme au câpărut;-lat timpi bărbaţi. cari au: salvat;; ceeace se 

păreăspierdut,i Piţine;nnhe ;din trecutulr:nostru- suntratât, de popu-: 

lare, ca; acele .ale:lui Maţeiu-: Basarab şisVasilei Lupu,c ca acel al: 

Aui Gheorghe» Linzăr. inot ep ri orci Sibttta SIIDEn daie 

-anuti Cei; dintfisan; scos iar, lă».onoare, limba: românească;-âni! Stat: și. 

10, Bişerică.i.Cel;.deral doilea; a::făcut;:ca limba -strămoșească să :ră= 

sune:;din now în: școală, de unde fusese. isgonită. Cei doi dintâi erau: 

domni, cel din urmă un simplu fiu de ţăran. „itzi so pbolact 

ri si Născut; întrun sat; !neînsemnat pe inalului Oltului, . Gheorghe 

Lazăr „trecă; :prin; școlile. din; Sibiu: și dinu Cluj, deveni: în::Viena 

Iaureat în «teologie:şi:ajunse.:a fi, tânăr incă, .arehidiacon.. al :Epis- 

copiei; din :Sibiuy catechrt la: Seminariu și. predicator. bisericesc. Dar. 

el nu pută să aibă acolo traiu bun şi curând, învăluit de “mulţi 

inamici, fu:nevoit.să caute aiurea locul unde să-și continue apostolatul. 

pei Pe+acele: timpuri în :: Moldova: și: în.: țâra „românească, întreg 

învăţământul. secundari;erâ.îni mâinipstrăine. —-Limba românească. 

ajunsese să se vorbească numai prin sate. i de paraclisieri.” Puţini 

credeai „că limba. românească; poate: servi pentru. a exprimă : ideile, 

„cugetările: .înaltâ... Gheorghe; Lazăr., caracterizează ! în. stilul, său „ex- 

presiv.. astfel: starea lucrurilor. de: atunci: „Românii, sunt, âimpolriri- 

ori limbei, româneşti; adoplânda legi. şi: nâravuri „străine, . mulţi. 

sunt, drescuti. sub: aripile: străini Lor, ;aaulti: So. rușineaaă.: a,torbi- ro. 

mâneștăi și: test, maimult, „deraimă ilimba; românească. îs. î qiiiitii 

ia iDaritotiatuneis începă Să-batăostire, mn,svânt „nos și,irăcoz. 

zitoriiSimţământul despre. origina:; Romiinilori:şi.: despre + valoarea 

  

„acestei origini isbiieniă inrăş.cu putere în : Bucureşti işi: în. Jaşiisba 

“Tforia Şeoalelor din București ia o mare deciziune. Eariii- 

-fiinţenză oa scoâlă “românească Şi, o. încredinţează lui. Gheorghe Lazăr. 

i îs:Grele „aufost. începuturile. iși: scurtă „durata. acestei” şcoli. :In- 

-stalarea! âii::fuii anevoiasă,: căci: loealul;; dela „şcoală. eră „ocupat. de 

-garda“ domiească şi, de: servitorii „Curţii, Abia deschisă. în,.1916,; ea 

fu itichisăi la:i19212 a iii pisi stni iii) pi sita a 

“Cu dânsa se stinge și Gheorghe Lazăr. El sc întoarce în. micul 

at de pe, malul Oltului, unde „curând moare, 

„Scoala românească nu 

   

-si.:nâeunoşeutul sa 

„4 i Scânteia, însă, aprinsese. un foc viu... 

mai puteă fi. înăduşită, căci limba românească răsunase îarăş în 

şcoală. și la răsunetul ci toată suflarea românească se ridică din 

adâncul Ictargici. în, care se, află, Poporul româneșe se trezi:— Şi 

   -pliu;:de încredere în. sine, -el: puse, mâna; la lucru.; ape aste 

| „sarat pi Da Zodii iii e dizide aL
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«3 a w» De: atunci: ce: păși: gigantici: anii făcut înainte! Otranstormare: întreagă; sa. desăvârşit. Credinţa: în ţară 'şi :poporul ei,i redeşteptată; în: mica :şcoală“a lui - Lăzăr, caridevenit" porierală-! Astăzi: nu mai suntem aserviţi nimănui; mergem pe propria noastră cale: Sintea O: țară: liberă. și: ocupăm, în: locul' unde ami fost: așezaţi;: 0 pozițiune- importantă. Suntem o țară Tespectată pentra munca!: icînectată i ce. desvoltăm -pe tărâmul : culturei, pentru :cumpănirea. ce punem : în: “faptele ce desăvârșim. cs i i bn dame „iIzicAceastă frumoasă, serbare ne aminteşte. dar timpurile 'grele în. cari: lucram, dela nic până la mare, pentru: alții, cu puţină speranță. pentru viitor: Ea ne :aminteşte însă tot. odată “începutnrile “redeş- teptărei: naţionale, care-au luat .un:avânt puternic din şcoală și'prin. 
șeoală, i ce ut i ei e e cip ta fo InislAceastă' serbare. este 'un “omagiu: de recunoștință adus: tanuii bărbat care a” fost; credincios: țărei:. şi- datoriei - sale, Ea :ne“!dove- dește itot odată cât. de preţioase! sunt izbânzile “ce-au produs niunca:. şi'credinţa. !- «- pi E, et te e Doza "!î"D Inaugurarea acestui monument, a 'doua'zi în .urnia zilei: 4410: Mai, în care am serbat de astă :dată a. doua-zecea aniversare: a:dom- „miei: înțelepte și vilejeşti a: lui. Carol I, a întâiului Rege al României: independente de numire și de fapt, ne face să pipăim cu însuși mâinele- noastre: și: să înţelegem' în toată clasicitatea ei acea puternică şi sem= nificativă zicătoare a poporului românesc, iscodită de dânsul:pentru - a-şi“ dovedi în: patru.: cuminte. mersul său. istoric și viitorul ce-i este: rezervat, -acea! zicătoare energică apa trece, pietrele râmân:“Li: adevăr, astăzi putem zice cu convincţiune deplină: apa :a trecut, pietrele au:râmas, -..-. . .. EDER AI Ai mici -:::: Primiţi, d-le: Primar, “acest: monument. ridicat. de cetățenii; li2. beri în :onoarea școalei românești, în care: necontenit se vatutri și. în' viitor: focul patriotismului! celui mai: sincer! și celui 'mai luminat, focul -devotamentului celui mai: nemărginit peatru datorie;«:Primiţi: în proprietatea Capitalei întâia statue ridicată de primul: sculptor: români: voit ca if ial aluzii) ja alis da pini ui) Sărpice! dar: învălitoarea şi” la! strigătul care na ':uneşte şi une: va! uni: totdeatina! ca un-singur ori, să zicem';'Să'trâiască':Cărol I. ME at ocru izoeârnor ruleuil int 
pt oii dar 

M     

  

a a editii il fodeer. papei Doina Tine în into al fn Die 

  

D= = — a tere ee oC) fa aie i fai af] at 
2) Sculptorul Georgescii: Pe cele idoiiă medalioane“ de” pel/S6căuit:- Statuei se reprezintă; pe tunul: G.Latăi'făcând'lecţii, ia peiocclălalt G. Lazăr binecuvântând țara, la plecarea sa din Bucureşti,
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- noii nino înaoni forza în ferm or în den dn 

ra Ii te iei baia Da Lt 

i DD Moe Data a cani era boierii 

- " i Sete i dati lei 

Cn zi outon d pi Cuv antaiea,! a 
ie nato tir Si urati zi andcitueru E 

  

d p, Ş. Ș. Mite opolit-Primaţ, 1 Aron Cristea, rotit 

la':29 Septenverie: 1923, la Centenarul: morţii” 
f po ti 

i Tui G.. Lazăr; a ie dear oo 

aaa ia Data e POD ta Mir CUI ut zu uzat        e retin oh 

sui: Vieaţa i raetivitatea lui: George: Lazăr,: a :mâtelui dascăl::.al 

soinânismului încă ina fost studiată în amănunte, peibâză'. de. do-— 

cumânte ;contimporane, pe care 'abia- acum 'le:: adună! și “pregătesc 

spre &ditare'.câţiva harnici scriitori. Numai * după : cuioaștorea “lor: 
? 

ne vom: puteă: formă: icoana; definitivă a: : personalităţii, sale." i S 

“1: Un faptreste! de-pe dcumi:neindoelnie :; Lazăr :a fost.mai mult 

o: fire':ds ptooroe. inspirât:şi convins, care - na prea "seris,.dar al 

cărui cuvânt, “îndrăsneţ, și hotărit, „a-răscolit;! însufleţit işi. cucerit. 

sufleteleii-erâirid! căi nouă;. ceea 'ce eră prea- firesc să-i succeadă, dat. 

fiindcă propoveduirile lui -erau':cuvintele 'redeșteptărei! boastre na= 

ţionale: faţă de streinii : nesuferiţi,. care ne-au: fost năpăstuit poporul 

Şi așezămintele : lui; întunecând + “sufletul Românului in: propria: sa. 

ară 
a 

-. 
1 

ce iz dn îprioba om ie Sie pe fort 

ia —z A) $ Serbările, Cena. morţii, lui, Gheorghe Lazăr, au avut loci în. 

zilele de 29. şi 30 Septemvrie 1923, la Buciireşti şi la Avrig. 

“Ta: Bucureşti, de dimineaţă, după Tedeum-ul dela: Mitropolie, “umde- 

1.P:"S:8. Mitropolitul 'Priinat a'rostit 5 icuvântaie "ocazională,; s'a făcut. 

pelerinagiu la statuia. lui: Lazăr din faţa Uaiversităţii, Aci;. 'depunând:co- 

roâne,;au ţinut, discursuri. d-l, Ministru. al. „Jastrucţiunii,; reprezentan
tul 

Academiei. Române, şi. delegaţii țărilor, alipite, După . amiazi şi în ziua ur-- 

mătoare, au. avut oc conierinţa,, d. lui G. Adamescu, în faţă elevilor” Şşcoa= 

elor: din Buciireşti - — V'atari” conferinţe! "satu! "inut" la! toate! seoalele din 

țâră: iz şi a-d-lui' “profesor N. Iorga;'pentrir niărele'public!: “iii ni: 7ii- 

iri LarAerig,:de: diminea
ţă.i după: Tedeum- ul din. biserică, 'au: rostit cu- 

vântări; în faţa. mormântului, lui: Lazăr, |: P; S.S. Mitropolitul Sibiului; 

AS, R, „Principele, Carol, Ministrul, Instrucțiunii; 
cel al Comunicaţiilor, 

cel, al iuerărilor! "Publice și
 “ jeprezentanții 4 tuturor înstituţiuinilor, cultu- 

Tale din tară; după âmia
zi au avut loc' mari serbări! 'Dopulare:
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„De și a învăţat în școalele streine din Ardealul, care pe.atunci 
eră mare principat supus împăratului Austriei (8. ani în Cluj) şi 
„teologia în Viena (1806—1811), totuș . sufletul lui eră plin de. Sim- 
-patie pentru: țările latine, pentru cultura, . latină, fiind „convins . că 
numai duhul ei poate primeni și învioră întreagă. veaţa noastră. su- 
“fletească, El eră entusiasmat de marele Napoleon, duşmanul Austriei. 

Tocmai aceste sentimente i-au. devenit fatale, căci ln 9 Iunie 
1S15 ţinându-se o întrunire, în. prădingirostaurant <Flora>, care 
ră, proprietatea | eparhiei „noastre din. Sibiu, George Lazăr prea- 
mări îătrun': discurs pe” Napolcăini'! si “penitl jafânităţăi și. băa. În 
“sănătatea . lui. Napoleon, care sc înitorteă. în; triumf: din insula Elba 
spre Paris. Cum Lazăr. eră dascăl al cursului preoţese de 6.luni 
înființat în 1912 în Sibiu şi pentru c€ care eră pregătit anume — 
Cancelaria icâulică> :l-a -destituit:la 15 Septembrie 1815 :și:ă” ajuns 
sub priveghere:rpoliţienească-! ? Un':suflet: <revoluţionar» (rca: :al. lui 

« Lazăr,: n'a putut” .suporta aceasta;! mai. ales :că. pentru; firea «lui 'n2- 
astâmpărată-intrase ; demult; în relaţii rasprs; cu Episcopul:săii' Vasile 
Moga—desipur' 'strimtorat; şi: el»'de:; autorităţile ;.:statului,re care + nu 
putea! admite îndrumări de felul celor-date: 1 d& Lazăriqit 1] 
în aAstfel'fugiîn: cțară>, und-umai întâi :detei lecţii sîn liimbată T02 
mânească:fu' familia: Bărcănescu. ibuttoa în joint op i 

- nb iLa'viaţa !de atunti,:cu; totul: precizată, pasul: lăi: 'Lazări: oră; 10. 
revoluţie.» Dulceaţa: graiului: naţional; :isgonit lă:tată;r și.. căldurahlui: 
'aprinsesei în. sufletul: “boerilor.:cu siniţ naţional, = > :deși : Jntent;: „da 
-eari totdeauna âni:avut; puternice: nădejăi.. delepădare:: ai,hainelor, 
grecești. ta) 

„. „Glasul lui a tnt « să câștige aderenţi şi să  produeă/un: curent 
“care "să "deternaine” „pe Vodă =! pe "atiriăi: 'Brecul"loati: "Ciragea-—şi 
pe. Mitropolitul ș grec, Ncetarie. care” “6 ră președintele; 'eforiei îeolare, 
a admite, deschiderea. la; 1918 a. „unei, igeoale : superioare . “naţionale 
“în“care'studiile; să: fie: predate., în limbasromână.iuir: 2 e "ones fate 

ri itiTai acbastii''cAcăderhies” „naţionălă,! -Bi-a” ajuns* dctivitatea lui 
Lazăr! culmea! “devebină: un “țel de "desciilecător! cultural! ininohno a Oe ti Sat DOD E i Î) citiri vita Do IND ati tre sit a ÎN înțunecimeă produsă, de, „Stăpânirea, „fanariotă, “de şcoalele: 

i1Ţ Tarta iii 1Uei “greceşti, de 0, „pătură, suprapusă “de, „intelectualii, greci. sau “grecizaţi, 

  

  

cw obiceiuri „levantinej! George! Lazăr: işi işcoala:isa: Ia.saprinsi farul 
Auininei! “niiţionale,'4 a: cărui ! farnec,] repede" -Va a simţit - inulţirae::de 

-tiaeri” români, “lui” Lazăr Streinii ! "greci să! alarmează: 
Lu 17 

  

Sa e 

Teromosahul și  Mtearie, cântăreţul, carei „povestește,  grcutățilă,.4 fiice? 
sa A
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litt 2949 ul a 7 

    

ce 

—311-—— 
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dimirescu şi a curăţat și alimentat atmosfera, care ne-a scăpat de 

domnitorul, grec de mitropolitul grec, de limba grecească și detoate 
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idealul unităţii culturale. și naţionale a fraţilor săi, pe !.care 

A-axvăzut..de pe. paginile ;trecutului,: l-ai cristalizat din. sufe- 

zinţele: prezentului . și: din. intrezăririle: către „viitor ; pe .cari le 

“prindea, cuTochii săi: de sburător: spre. cer. Cu această pregă- 

ire:s'ă: întora acasă ca „dascăl pentru slujitorii altarului, în 

Sibiul «mult prigonitului nostru: scaun. ylădicese: +: a nt 

Pentru un om că Lazăr, piedecile ivite în cale nau 

“însemnat decât poarta dela care se deschide mai larg şi mai 

luminos drumul spre idealul visat de el. | 

Dela Sibiu a trecut Carpaţii la Bucureşti unde, în 

încăperile dela sf. Sava, întemeiază o şcoală, care n'a fost 

numai atât, ci a fost un simbol, un drapel, un crez pentru, 

“toţi Românii, amintindu-le că a sosit vremea redeşteptării şi 

culturii româneşti; a fost o adevărată vatră de lumină care 

a răspândit în toate unghiurile locuite de Români raze 

inefăcătoare şi a dat roade! 

Aceste roade au fost aducătoare de libertate, ele ire- 

zind sufletul acelor eroi cari şi-au pusîn cumpănă vieaţa şi 

în fruntea poporului, scuturând jugul robiei politice și cultu- 

rale_a.Grecilor, au dovedit lumei întregi că suntem un popor 

vrednic de a. trăi liber pe pământul strămoșesc 

"Azi au venit Români din patru unghiuri să se închine 

în faţa marelui apostol, care cu neasămănată încredere în 

sufletul poporului român, sa făcut luminătorul şi desrobi- 

torul neamulu său. Au venit să-i aducă prinos de mulţumire 

şi recunoștință. | 

Uniţi azi în cuget şi simţiri cu desrobitorii ţării, cu 

cei ce stau în fruntea ţării, cu glorioşii noştri Suverani şi 

  

  

_“iubitele odrasle ale înatregei dinastii, într un gând și din 

suflet aducem laude memoriei lui (Gh. Lazăr, celui care, el 

mai întâi, sa jertfit. _ a 

“La împlinirea ao sată de ani dela moartea lui se 

cuvine să facem azi aci făgăduinţa sărbătorească că vom.
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x DISCURSUL ate 

a“ vostit: de A. S.-R: Principele: Moștenitor Carol, | 

la 80: Septembrie 1923, la “Avrig, la mormântul 

ai hui & Lazi : e ERE posi 
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A 0 sută, "de ani, au trecut azi și, suntem “agdimaţi e aci 

spre a proslăwi amintirea saw. Ț de la, moar lea marelui dascăl 

Ql. Dazăr e 
E -z 

_, Câte. lucruri mari mu s au u săvărșii de atunci şi, ce bu- 

curie mar “pesimţă dl, dacă ar. fi. în sioţă că,e azi Aoiigul 

său. este pământ românesc, -., mea 

- Privind de.aci în. spre, mâază- zi, de sigur, că, în, C9- 

pălăria, sa. a trebuii să, se “gândească . că. ce o fi. dincolo 

de. acest. uriaş ji zid, de. stâncă? E a 

3 „Ca. şi pentru alle, mari. figuri, ale, meci, par că, 

“ies zid a. fost. făcut. ca să fie. dr ecul.. Ca şi Vocvpzii, le 

gendari, întemeielori de ări, acest voevod al culturei, în- 

temeietor de școală, a recul zidul, ca, să- ȘI: întărească 

neamul. Azi „noi. nu "nai: aveni, zid, de. trecut: -spre a-ţi sâr- 
An i 

băiori. faptele, o, dascăl, prea. “mării “ Putem: priv, munţii 

noştri cu sufletul. înălțat. de “mvinunăția priveliștei, fără 

groaza de a sti că suni ziduri tainice, despărţitoare de fra u 

_ „Gheorghe . Lazăr a fost și el, cumul dintre eroii cari 

au priceput. că acesie, ziduri na sunt firești, și ed unul, a 

dai primele, lovituri pentru. dăr âmarea lor. Nea ai si : | 
4 

„„Ce „concepție. nobilă, ca.-a sa,. să-şi pună, sală stiinfa, 

ol, su/lelul, penk: a îndljarea. Neam
ului; și întărirea, Patriei! 
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Zic Neam și Patrie, căci, în concepția hui, toți acei. 
cari grăiau și. simţiau românește erau de un Neam şi de o Patrie. 

Cu studiile ce a făcut, puleă, să, devie om bogat, să. 
ducă o viaţă Ginită, cu toate că nu se înțelesese cu mai. marii lui. Po oz 

„Dax ar fost. el: dn sămânța luptătorilor : “fără :odihmă. 
și aladâncilop dubitori, de hepim4 fost. sortit :să:și închine: vieafa unei cauze şi luptând i-a. spus temelia. 

Înir'o ţară unde toate. şcolile şi cultura erau în mână. 
străină şi se făceau, în limbă „airâtnă,, Gheorghe Lazăr Q. dou: iespaisa îndri "ăsneală do” a "a firihă că și în Tontăinește SE poale 'vovbi "limba știință 3 şi”ă culturei is Dai 

Nu numai Constantin Bălăceanu, dar Şi “d alți, au. fost : mitizinăji atunci: de! uri, adevăr ce" nouă “celora de azi i se “pare 'că au 'poăle' fi “altcuni. si N oii Azi povestind aceasta, uitdim câtă sârgitință a “debut şi câte: vimilinți a au fost: îndirale's spre a “probă « acest "adevăr. Copa: ăci începe toală” opera ide” renaștere” „culturală a României de ax. „Singur. un „buplător ca vel! puleă "să-i. Piznă dendeliila:” "Scoăla Sfâniul* S Sava. a fosă focul de „ca 

unde € a "pornit ! vicaţa îneleciala a "Roinânici veăăiilii: “E Foca PSI Dirt Dare 
a i SL s] ipod Sa toti "Suf Jetuli d di eră Gltorghie” Casă: Do ni 

“La tălditiă dceshuă * “sufiei Sau “incdizir și “pregătit RE sut “e cei, dintâi? pioni! ai renaştere noastră. „ZI e 'soărăle” tare "ăsare: după un Ding"! șir de ani Tuboiiccaţi.” Cu el sa făcut îi 

ziuă. pentru” totdeauna. ANR 
sn "Dascăl : Zi adevăratul idlă, al tiliâmtuli, vj d e sa. inăginat "numi la prădaha "nivățătasilom "de "o dalvedă, ci a „încercat pri, nasi feătal său! din 1818 să “alcăaiastă întâiul” pron peniiru: "scolile" romănieşii, și, "ccea' te esle ap manga pi a ba € romaneşti, mai fiară, cală că''6n biniile “his : generale acesi : program: 
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este acela care.și asidzi sid da lemeha, alozi airei „noastre 
scolăresti. | . | e 

Vreo' trei. ani de: zile: a letal el cu filă ; pi cnergie. 
Trei ani numai zi urmările sunt de veacuri. E 

- Câh mar doi să aibă norocul lui, dar câți au e- 
nergia și. perseverența hui? a 
Dar pregătirea - lui culturală a avut: şi urmări 'pe 

Zerenul politic; acei cari au'urmal școala lui au fost dintre 
cei dintâi cari. “au. alipit la mișcarea lui Tudor Vladi- 
marescu. Și el a fost.un convins pariizan al. mișcărei na- ionale de la 1821 şi cum puleă să, fie alifel?.. Căci! el 
nu eră numai dascăl, ci în primul rând un înfocat pa- 
driot și un apostol, 

- Apostol, ! dată nofiunăa magică care re ta ajutat să, facă Faptele: cele. mari. E a e 
Vără de ea mar fi paztaut reuși, aa Sia "Și -acum. când sărbătorim: acest mare Român, ce n vățăminte! paitem. noi cei de astăzi și - mai „ales cea: din tagma lui, trage: din vieaţa. d 

| Căci dacă de: la cei ce au lăsat urme. adânci în . 13= toria desvoltărei unui neam, „nau „ne Vegen, cu pilde, la ce îi mai săârbătorim ? i ai 
Gh Lazăr a fost ceeace ar - trebui să fie orice dascăl conștient de. menirea sa iti 
Dascăl, , Patriot și, nai presus de toate, Apostol. . 
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a hei lo: în ce fag ora adi ae : i 
fiii ziua „lpioite pita sit te a hartii 
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tarta atata tub IN DISCURSUL, 
„d-lui. de, C, Angelescu, Ministrul: Tuste ueţăi,. rostit Ie 

"mormântul lui, G.; Iaizăr,, la, Arie, 30. Sept. 1923. 
  

pita i? Dn erori gr Ss foii pa poti porii Pl 

a, desvoltarea, dor, „popoarele + urcă „drumurile, giele' s 

"măreţia E a atei inu” “putea. întisura '  ţitindoisa 

“progreselor ieălizate, Aniversările sunt popasuri cari vin, chiar 

“la, Un “veac „odată; să n6' "dea “prilejul să "arati privirile 

“Spre trecut: şi” să măsură " drăiul trăbătiit. A, 

: “Se: împlineşte un veae dela ttecârca lui Gu! vidat dintre 

iGei. vii. Inaintea” aiormbatului “Ji” să. ne! “opri şi: să! "îmbrăi- 

sr [: 

țigiagr cut log privire "Targă iştoria, “stălei, româneşti ” în “Gursul 
ej nr pac mut fu) ie Face pe rare ji sta teme Ă 

“aceștui Văac ri A : 

E "Ge “perspeciivă- “mățeaţă ce drimi "fantastic Stoăbătut!”! 

SD intii noastră “trece "peste! “etapele ăruntă' şi! "fizează: 

Sccig două "puncte “oxtrerie “ale! acestei pâtioade istorice: "Acum 
i i 

fm Veae vibailul dascal” picaci “din. “Ardealul "robii şi rece 

“munţii” spre Veni te în Biicireii iistatinați. El iurcă treptele: 

“catedrei” de iati Colegiul Sei Savăjel)- întâiul dascăl! 'rOniân. 

“ini'oea” dinti Scot forânoasci.” "Apostol al unei! “credinţe şi: 

“al “unei idei, Iptolesâr! şi upiătoty el; afirmă și dovedeşte, î în: 

“au iuijlocul “ieinerodebii “Dbştegti, dreptul 
şi pitinţa: învăţăturii: 

“ăi 'linibi "inţioni g Sevhâniitorul Gr cizut doborit, 'de 'oboseală,. 

“Să nănțu aricată de eta riuăs: pe “păinânit biib, a încolţit. 
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“dar 

şi a crescut cu putere, 
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„ Astăzi, copacul secular al culturii: naţionale îşi resfiră 
braţele robuste ale celor patru universităţi, mlădiţele vigu- 
roase ale celor 500 de scoale secundare şi frunzişul. bogat 
al celor douăzeci de mii şeoale primare, presărate pe tot 
cuprinsul pământului românesc. Şi acest pământ e liber şi 
întregit pria puterea pe care ideia naţională, cultivată prin 
şcoală, a sădit-o în sufletul Românilor. 

| „Un sentiment legitimi de satisfacţie Şi de mânărie. pentru 
dig! ce. ami Vbțimati dai incredere: “pentru câle e ne au “măi 

A i: zi ți riitbas să Băvârgim;.: ne “covârşeştă! “ihirăile, il în ditai 
Il depunem ca, prinos de. adâncă recunoştinţă pe piatra 

- lui funerară... ua atasam e za! uinilovare Dă 
„; Gheorghe Lazăr, este, o figură simbolică „a neamului româ- 

ese. In ciuda hotarelor arțiticiale- pe” câre, cler Tidicase- itregia 
„uremurilor . Şi, răutatea „gmepilor,, suflet ul, „poporului nostru, a 
păstrat; o; „continuitate, care, s'a. maniestat în, decuraul, veacu- 

ti a: „Tilor, „printr! un, schimb: aproape, neîntrerupt, de. pameni „Și de 
idei, Trecerea lui. Lazăr dincolo, de munţi, simbolizează, deșcă- va. ta 

Jecatul - cultural, al ;Ardelenilor, care a, dat impuleul întemeierii 
unei. «culturi pationale, așa; după: um, „cu. cinci; veacuri mai 

av - »>) inainte, „deșeălecatul : Voeyozilor, a “dat, impulsul. întemeierii 
“unei vieţi politice de stat. Și oră indispensabil, acest, „descă- 
lecaţ, : pentru,;a . „pune .bază „formelor. „Proprii, „de, organizare poa... 
"culturală, naţională, imposibile. de „deavoltat. „sub. „regimul de 
:9presiune. din „Ardeal. Sămânţa : gcoalei „românești „mu, pute 
Zăși terenul „prielnie, de desvoltare. „de. „Sătiîn. ţara, mamă, în 
special în, Bucureştii. „atâţ « de huliţ, în Capitala țărei, ;libere, 
„Sare a; fost Şi, este centrul unde „pulsează „viaţa românească. 

„ju Bucnretii rau; „atras, toate. „energiile ivite 3 în jtoate colţurile ipimântului, românesc, şi, de, „aci le-a „răsfrânt, pesie, tot, „ntă- izindu-le.; Şi, Lazăr a venit. aci. În. „Capitala jării marne, cum Lite, 3 iat ji - 2 i u venit, atâția, dinuntră] hotarelor. strâmte, Şi, din afara lor. 
Mitiii aut Iova „lar „aci; ideile. au, „devenit „forte, „cari. „au. rupt Zăgazurile 
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seculare . ale, yopresiunei , și:; ale, „întunericului,- au desfiinţat 

Potarele, oŞi au: “întemeiat, o; gonstiinţă ge near, întâi, și, un 

Ştat; unitar, “naţional, în, urm ea în sili oras sri Îi 

ni „Iată, cum caracterizează, marele, Ion. „tea, yeninea lui 

ieri la. Bucureşti; ra Tune to got trei, în out ca 

Csi «Când Lazăr, țrecă. Carpaţii Și, „poposi, în capitala, româ- 

pească grecismul. ăbuşise, limba „poastră; „clasele avute; abia 

mai îngânan, limba, „părinţilor, lor; ŞI) "numele, de, Român, deye- 

„nise un nume. de; “dispreţ; Jimba, greacă, comandă după Tron, 

ea regulă drepturile şi datoriile : oamenilor: dasciilii ; greci 

-ogupau, catedrele în; școala domnească, Şi tot în limbe, greacă 

:8e ridicau, imnurile, îa cer, pe, "când „cea, română, abia se mai 

auziă, pe, lupgul: brazdei, în „monojogul, plugarului, ce „n mână 

boii. Care, fu: dar, puterea, « de, „care, „dispuse Lazăr, el, care, nu 

“-aveă, alt: , BPeptru, de, cât toiagul. de pelerin, ȘI, altă “aureoli, 

altă getoană, de cât praful, ce-l adunase pe + calea. cea mare, 

-ce. duceă din Transilvania la Bucureşti? Ce putere supra- 

umană avi Lazăr ca, la rândul său, să ridice după patul 

morţii, nu un individ, ci o naţiune şi să-i zică: «Scoală-te 

La mergi», şi ea-să meargă? Nici una de cât aceea, pe care 

-o dă Dumnezeu oamenilor, cari se hotărăsc să se ridice cu 

sufletul şi cu inima, spre a se face expresiunea, vnei nevoi,a | 

unor trebuinţe simţite, a. unei idei mari, cari ştiu, la un 

moment propriu, să se gândească și să voiască pentru o 

naţiune întreagă». 

Şi acum, d-lor, ce răsplată mai desăvârşită pentru apo- 

stolii marilor idei? Ce apoteoză mai strălucită pentru pio- 

mierul școalei. naţionale româneşti, pentru dascălul sărac şi 

necunoscut care a trecut Carpaţii cu desagii la spinare, spre 

2, duce cel dintâi cuvânt românesc în şcoala, înstrăinată de 

la Bucureşti, de cât aceea de a aveâ la un veac după moartea 

lui, strânși în jurul mormântului modest, pe reprezentanţii 

României Mari Și pe fruntaşii vieţei politice şi intelectuale
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ai! țarei îniregitsi! în cate Carpăţii nu "ai uit hot ci lege 
și 

tură. Tigenunchiaţi pe piatra: “aimilalui: aorinâniţ, moi” "putea: 

pă-i strigăm: Lazăre, minunea” 4, 'Săvârşit; "nesiiul' Tdiiiânese- 
rel Gr 

2 reînviat; ele astăzi! așa 'cum! “pai: dorit tu, adunat itot lă 

ua loc și „poate să-și cingtească eroii fără: nici o stârijenire.. 
Ci ae 

NR Avrigul a intrat în istoria jieamuliii nostru, câ și  Tarda,” 

la Putna, ca şi” “toate, Tocutile, inde' glia! fecuiiăă” a: ării 

învelegte, oseminte „de edi, 'care cu i brațul, cu cugetul” Sai eu 

“oâudrini, toate d arh pri cir 13 

Londa 

  

“In “adeste locui “Sfinte, oi, uriiăşii, vom: zis prilej: 

ag; iăculegere și xeconfortare morală, și adutând Gibogiul de: 

admirațiune și eduhoştiniță pe câre- = datoritii iluștrilor” înte-" 

"meietori ai țărei, vom! "proslăvi iuniele: lor” şi-i" vom” asigură, 

că vom şti să 'ne " Fâcâm ! datoriă! conservând” şi: întărind! uni- 

“tatea neamului, „peritru date | și au: "luptat Și Baii  jerttit, i 
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'"La''0 mică depărtare de Brad (Girelsau), pe ţărmul «stâng al 

«Oltului, zace Avrigul (Freck, Felek) Sa ” 
ie getii Te at it Aia Ce ED pote dat 

    

  

      
iai - Biserica românească din Arrig. 

A Aici: Oltul;.peste care trebuie să treci' pe “un” pod, este destul 

de lat, dar adâncimea sa'obişnuită nu trece peste un stânjen. “Malu-



328 

  

rile şi, în genere, tot ţirmutul dealungul râului, sunt foarte ' şesoase 
şi de aceea şi expuse deselor inundări. ale apelor de munte, care 
adeseori umflă tare râul; după astfel de întâmplări, şoseaua şi în- 
tinderi mari de câmpuri frumoase și bine lucrate se. prefac. subit. 
în mlaștini de neumblat.. e 
 “Lăpsind puntea, pe aici râul trebuie să-l treci cu podul. 'Tre- 
cerea aceasta este un drept allodial'al “scaunului Sibiului; dar '10- 
cuitorii din Avrig și Săcădate -au arendat-o, plătind o sumă în- 
semnată. - o i. ST n 

Avrigul însuş este un sat înseinnat, clădit in parte pe o înăl- 
țime, având o biserică evangelică şi una greco-neunită. Numărul 
locuitorilor sași este neînsemnat, cea mai mare parte din locuitori aa tepe PI . i . IER o dau Valahii, a căror hrană de căpetenie este cărduşia, Ei trans-. portă adeseori mărfurile negustorilor. în Ungaria, Slavonia, Banat si Valahiei cl pia?) pici cb prag ceea AONGLUI ra și Valahia. sI a, _ RA N RER > FI Artei eta pc „tz în Drăguta vilă care-a constriiit-o răposatul guvernator, Br. Sa- muel v, Bruckenthal și frumoasa grădină a vilei ofere călătorului câteva ceasuri de petrecere plăcută; mai ales frumoasă: este pers- pectiva de pe terasa clădirii asupra grădinii întregi. Răposatul avea obiceiul ca și la adânci bătrâneţe să inchine liniștei câmpenești partea cea mai mare a timpului de vară D i 

ta uzate aief 
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P.;188. i Serisă de, un controlor. 

  

er fiir: den. Osterreiehiseheri: Kaiscrstaat, 1815, 
al, carantinelor),,.; soma ra ul af
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Fraţilor sympatrioţi 

Un veac nou ni sau ivit 

Cu bune lumini „Spre tt 

Ştiinţe, au înflorit. - 

Musicese glas. auzit, E 

Chiamă,.ne strigă pre toti 

Câţi în prostie. dormim, E 

Că zacem., ca. nişte, morți. 

  

„red: 

Glas din Olymbu pe toţi 

Chiamă, vă/strigă, veniţi. 

Romanilor strănepoţi 

La Museu. mergeţi, grăbiţi. 

Zată căini-gaâu..urzit :; 

Rostul :cel de. mult:ohtat; 

Astăzi la:toţi' sau ivit. 

In faptă învederat.,;;....:: 
Z 7 La . Li me Mageee sa 

  

La
z 

ri dap a i 
„II. “oda râwnitoave spre: înv; aftur pi 

Un veac de mult neuitat 
Numărul cel strămoşese 

Astăzi, alt, au, arătat... 

Strigând, cu “glas părintesc 
Veniţi, fiilor, veniţi! Ie 

Ajungeţi, vă „deşteptaţi, - 
Muzele strigă. eri, „i 

sit 

AR dati n) “e 

| 
Pi tg Ți Tita 

Fineri să ne sârguim 

Să plămădim; doftorii, 

Pentru ca să mântuim 

Pre ;cea stearpă fără fii 

Tu. cea: stearpă, să, rodeşti 

Până când „tu, fără plod?, 

Până “când: să pătimești: 

Să nu, maști din tine, rod. 

ct e) 

e 

2 Accastă“ văă! a lui: Piris': Mumuleanu: a  tost sciisă — aş a: se pare — 

cu prilejul deschiderii şcoalei' lui; Gheorghe Lazăr, în 1818. - , i.
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V e | VIII 

Vremea, e să odrasleşti Invârtind sfera cătaţi 
Și să naşti fii adăpaţi, „= Au doară nu cădem 

Ca prin si si tu să creşti In grami, precum şi alţă. 
Şi lauda sti-ţi înalți. De unde ne şi: “trăgem. : - 

Să te lauzi neîncetat, „A. nu „până în sfârşit | 
Şi de fii Să toifăleşti i iC Ta prostie''să trăim 

Siavă să a: nccurmat _”— Iată vremea au venit Și 
Cu podoabe, musicești. Ca şi noi să ne trezim. pi 

ishi "VI * po | „Xe notita 
cotit ba iba Beta Dei is ta oz Na? a 

Tineri, bătrâni, îndeinnâtid;- Cui o 'scutipăitate” toţi: ui 
| "Patria, so “tolosina,” Ai _, Fierbinte: dA ne: sili PRI 
La isvoir! nou “ alergând)" Fraţilor” Siuipatrioți erati 

Științe, să dobândim. _ “Limba! so "canonisita-: D 
Limba siliţi, s0' lucraţi i Cu cuvânt: drâuidticesti pa 
"Cu unealte'! maiesireşti * “Firea” să 'î-0 altuia: 
Rod în lumină să daţi „Să dea rod filosofese 

Din Muse filosofeşti. Cu regale s%0 vorbim. 

Pa at e aa îlo? sc durriO nib zh 
arii VID e 2 iai ÎI nisi) 

ii “tri, ru i 25 tit ao tpnțdstria ctolinruoii 

Stări, 'boieri; neguţitori, sl 
Toţi să: îndaletnicin ăi] 
sei cfe fe aa CT Ca':mijloăce: “şi ajutori:csl 
Patria, So: folosim! issizA. 

Ta, Patrie, până! când:i j 

De": 06  îngudieşă! zeii 
Mii: de! hule“ "şi ' bârtati 72 

Pane: stavilă poptind! pr Datoriei :strănioşeşti;;: si 
Gurile ce clevetese Ni se cade_să urmăm | 

Popreaste-i ne mai murind; rruCa daruri „duhovniceşti. 
Neamul cel strămoşese..i Pururea; so: ajutăm; in 
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Mai fatâiu'suntem:idntori. | 

Şeoalulensărle: "cătăm'“i 

Și să fii” tiidetnnători in 

Gu:darari: să (lănzesttăm. 

Pilda visa pe “vropei::9 î+ 

m“Cătoră să: l6 urit 
Intrădiiis şi 6u'tâmeijr ini 

“ Not 7 e rurewari Ţ „e. SN 

„1 Ce'chip"8ă!?ntrebuințăm ? 

zi 

a XII 

pi mia aa iad 

| o! :noi-'cei! nrâvnitori . . 

": Multi: orsăne lenevim; A --. 

Să :fimimeinţelegători::: 7... 

Şi-n urăşine: săi:dormim'? 

Stă fim noi: începători... | 
a 

'- Acestii :nalte măriri i-l 2. 

cir să lăsămiiurmători:? --:: -- 

“Pre fii întru pomeniri. 

XIII 

„Am căzut, să ne sculăm 

Şi de. eram întinaţi,. 

„Acuşa să ne spălăm | | 

„Şi să fim 'iarăş urâţi. 

Nu în veci să rămânem * 

Cu ponoase lepădaţi 

Qi să silim cât putem 
Să nu fim „tot defăimaţi. 

7, / 

- PA 

Ci. i 

VIS. 
a IX: 

Ce ruşineisă vedea isi: i. 

tAlteilimbi:cum' se slăvese 

ari 'noiiâncă :nu: putem 07 

*Săcdăm rodu:giamatitese. 

Neamrci schi ptru.că ni-aflăm 

1“ Nani:putea'n stare:să, fim, 

Limba (;ndastră;;'s'o-învăţărm 

ac Cu'eâ, să, filosofim-hi“[ 

SIR pri mizil = 

Toţi prin, ştiinţe Sau mărit 

Și slava. s'au înălțat 

, 

Ajungând: laibun, sfârşit 
Prin:.adevăr, laminaţ. et 

Acum: şi; noi «Să sărim > 

„Dinr.ceeace.ne aflăm, :- 
Grăbind:șăne.;poleim.'7 

Prostia so lepădăm. 

“xvI 

"Tineri, vă rog, îndemnați, “ 

Cât puteţi la al meu sfat, 

Ceată mare vadunaţi 

S'ajungem la scopos nalt. 

“Rogu-vă şi vi pohtese 

Numai îndărătniciţi 
La câte vă sfătuesc 

Intradins cu toţi grăbiţi.
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Astăzi sau descoperit: -; 
“: Un.isvor'prea minunat 
Noi, 'celor ce-au chibzuiţ..: 
“Să mulţumim neîncetat, 
Și cu. râvnă salergăm ....; 
i: Lă acest. prea dulce isvor 
Unul 'pe 'altul să:îndeninăra 

Pre-'câţi să! se adape' vor. 

XVIII 
Să alergăm mare şi mie 

“* Ca libov; Anivăpăiați st 
Să ni l&nevim nimie î 

Să piei! fi Ieudaţi:: 
Prostiă, ce pân aduşi! 

Ca'6 sarcină! purtănă, + 
Şi cu'tot sintem: sujuşi 

Vremea :e e so “lepadătn. 
ti Du. ur: E ae „I 2 

  

XIX 

Până când. împomilaţi d 
Prostii neomenești ?...- 

Până când, neînvăţaţi :.: i 
i» De. ştiinţe filosofeşti,?; 
Acum.să ne, „deşteptăm, 1, 

Ca prin. ştiinţe să putera 
Intr un „număr: să intrăm 7 
:; Cuceice de-un neam trăgem. 

  

x 
Acuş Patria săltând 

Aşteaptă "so folosim, !'(; 
Noi: nimic nepregetând: 

Numele „să i-l. măriia, 2 
Mari;: mici; netăgăduit = 

Datori.'suntenă :să, silim.-- 
Să-i facem : nume ! 'Slăvit, 

Șiicu. sporiul. so “măritn. 

=
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Titi. rea Vi Îi 
AU, : Tradiţii Ioeale; din Avrig s despre G Lazăr, Di 

. iza îi E „- 
ED aaIRTI ee Iti aia n cautai —_—— 

it EA i 

Pi iii 

“Up nepot: a! lui g. Lazăr, fiul fratelui său mai mare, 
leo? Ii = LD 

mort pă “la 1875; spuncă, "că: după, întarcărăa “dela Viena, 
e ÎI Bă 

iinchiul său State, | să apucat odată să- și râză de! ei, făcând 
pori SCOP pi the et ai: 

să plouă. SA pus un, “blid cu apă pe “masă, i: cetind dintro 

cărticică, am Văzut înălțându-se, de! odată un: „nor 'din blid. 

Când nu ne mai vedeam unul pe “altul, de ni se! “păreă, “că 
i Îți . 

suntem la iunie, 'întro negură, ; a deschis repede fercasira, 
SOC pi 

şi nici a nici “două: a” început: să "plouă binişor în "casă 

Atunci: eu am Zis: bine; domnul „nogtru,- "de plouat ne-ai 
a n 

ploua! acum, dar “de! nins. ne-ai putea, face” să, “ne. nipgă ? 
“ri 17 pr ti 

Ba Vaş “putea, “văspunde doiinul, dar "mi-e trică Bă nu vă 
NAC Ub oh ti i iti 

răciţi, că" sunteţi! cam uzi acum. 

Altă dată eram cu tata la fân în" Cărbunară, unde venise 

Și domnu să vază cum lucrăm si şă-ai mai i aducă aminte 

lati ii? 

de. Be, uscă fânul pâtă ] la amiazi, "Tnâi “Ţieu aveă “ograda 

chiar. Înngă a “tăţii Ce-mi daţi, zise. domnul către noi, . să 
EN iii 

fac să plouă. fânul Țicului: 2> — «Ba. lasă-l, săracul, “că tocmai 
pata i DD “i 

în vară asta. îi Sa, stricat, fânul mai, „tot,.de ploaie, să- i 7ă- 

mâie, cel! „pin. acesta “eurat>, Tăspunse” tata, 

“cApoi n'am. să, i-l stric, eu de tot»! zise, domnul. 
ati € Ar 

  

“A 

tt ze Pate at 
7 7 ij , 

î.5. 14) Dinteun! manuscris al unui strănepot din Avrig al lui Gheorghe Lazăr.
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<Bine, “fă, dar o să te blesteme şi mă tem că n'o să te 
sfârşeşti bine». 

<Las pe mine», răspunse domnul, și nu u ştiu ce “şi-a luat, 
cu ce unelte și-a încărcat mâinile şi s'a furişat pe supt 
arini până în părău. De odată vedem că încep a cadeă picături 
mari, din ce în ce mai dese, peste ograda 'Țicului. Bătrânul, 
săracul, sare de sub mărul pădureţ, sub care. odihneă de 
amiazi,ăpiacă grebla' și începe isi “adună fânul” în ruptul 
«capului. Nu știa ce e, până l-a întrebat tata: 

« zi ori naiba că nu, louă uz Dar ge, ei, Țieule,, vise i, ori, c$ ce, nait oa up 
din. senin, „uiță-te la. noi a. “soare, Î» — «Soare, 'zău, la „voi, Ă Di OO ri et DGE et se Vis răspunse, “Tica, storăind de „mânie, ] la voi um. să n u ic Pole 

soi i Si at Pica aie MA 
ca ţi ads, „pe dracul, „SĂ a 'ajute». Annei d im isbucnit „întrun 

„a: sii hohot, că, zăn, nu-mi, „puteana „ține, râsul, „ar “Ţic, trăgeă ii G 
zi 13) din „gceblă rămaşi şi „borborosiă: <0, trăsni- -te- -ar  Daminezeu, 

  

bai boală. „neeurată, „O dare- -ar Dimpezen tot, Brin ploi £ să. umbli. — i ei 
titi i: Tur “a MA miram, uade a fost « atâţia e ani, Ia, școala ele monăţipr ; „i , 2 sii y . . sil dz cari poartă, vremile>,. 

: “ej rea oh ret te ce de ipec $ De atunci până. azi, _Avrigenii când vothese e feciorii 
-t Us 

Lit ș vit că învăţat al. lui ; George Laziroaia, Ă in capul „Satului, îl MT AT az) sere păi Aia ireamintese numai sub numele de șolomonar, 
  AD SU 5) dir în doi pr date oh ranri di ni iîlapl sist so caro Fish BILA | STR pe a Otutura  Houibs ura ii : 

  

i citi pi sr Îi. 

   

„bl sii, 4 tă i TU ant, < Vară, "casă Taz “peiteteă” ăcânţă acatii ji pini PUI ii ST n rs Sai Oa i, săi, se spune” că aveă "obiceiul să trăgă cui „pușca gi 'eă îm= vru m poe puşte” ciori “de pe turnul: Bisericii” din” sat. Din uceaătă „Caiiză 
la, hitotnicieza” sa ds: iăiăcon la Sibiu, rmjolae Făduţiu din 
AVrig. —ai” învățător], ci uni "Cărauş Care” de “abia! șiiă, să 
citiască și să scrie! şi” “care” de “alitel “dusese! id căuta pe 
Lazăr până la: Carlotitz, iii înideziuniul episcopului Vasile 
Moga, ar fi strigat în biserică: «ho! staţi, -nu- sfinţiţi --pe 
Mn- om, care :pe. lângă alte, „necuviinţe; faţă. de;. „biserică, ca 

.
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SA 

nepostite,icitirs de cărţi, ereticești, â 'mai împuşcat, de atâtex 

ori,.,cioare. Și';cojorarie dă, pe; turnul bisericii 'din „Avrig — 
Un preot nu'trebue să tragă cu! puzea—, Că răsplată: pentru: 

fapta; ea;, cărăușul . Eumolae: Raduţiu a fost. sfinţit în; urmă 

de: episcopul; Vasile. Moga, :ca: preot —, spune. tradiţia... 
, NE . 

    

e teza i E cama i 

i po Acu - Pai tal, 

12 i? poz totii, DOS a i 

ț IV: Titâial scrisoare” din Vienaa' lui” G. Lazăr: către: 
sera Wep tatea CĂ rii rea LEE 

per iata 2 părinţii: să) pi ptr „Initial 

Sita Ugo ou it) îi iata to 

Te erectia pe cecure O Paleaca ef IDR 
SPERAT but tai ui RT 

iz subite itatăsși. dorită mamă; i. i: iii dia es 
« inl ! ' 

ia Iată -mă, acum,, după o, călătorie, de, mai multe stpimâne 
DU dătibi IE: pi 

prin, mai, multe; fi, ajuns, în, “Beciu, | în satul “împăratului, 
33 se ; 

SIN eR 

cut tot ziceaţi. D; voastră. Ii. aduci.aminte, e când eram, copil, 

că tot ziceam cum. „că, peste, "dealul. "Bradului — un ; sat în. 
Pa 100) IAN d iii 

Lai 

apropiere de, Avrig —nu.: mai „este . ture Şi că afară, de- 
DS 

| ţara, Oltului, câtă, se vedeă din Avrig nu „mai este pimie 

încolo. “Acuma aim “văzut "cu ochii „atâtea, | dări, atâţi. oameni, 

sate şi oraşe, de mă; dureau genele, iar când. am „ajuns în 

Beciu, ani, se. păreă că. până, atunci. numai, cât: am visat, aşă: 

mis a şters. din ra minte, toate Inerrile cate le-am vi văzut până. 

atunci. Dar, pentru asta, să nu eredeţi, € că vam, uițat, „gândul. 

meu este tot acolo : și nu doresc alta decât să vă țină. "Dumnezet 

pe toi ea, să i ne, „putem: întâlni îi întro, zi, fericiţi, Să nu vă 

fie ale după, mine, "să. Hu, ziceţi, “că mă "aflu, între sirăini, 
ti eti - 

pentru “că oamenii dee, aici, sunt foarte “prielenoși, şi veseli. 
„Q 

! 

Când am “vorbit. eu, ei despre, țara, noastră şi despre Români, 

a: 1) Liz i ii , 

s'au mirat și ei, “câte, neamuri se mai află i în țara împăratului, 

... 

„ti ți at ud sia ci pa Dita 

ir 1879 i... 

  

DE nad 

țara 4) Eustație Lăxăroaio, îslorioară înedilă. de: Mih. Laz
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şinu: ştieau: nici încotro bate ţara Ardealului. Iar 'când: le-am 
spus 'că: neamul iinostru' 'se' trage : din: Italia, : dela:- Rim, .de: 
când -cu “Traian Impăratul: şi cu :Dacii, au! minunat 'şi au 
începută mă! pipăi să: vază! dăcă : suntem ! faeaţi: şi” noiiica 
ei şi mai: cut seamă, “pentru ca să 'zică. că'au? “pus: mâna: pe 
an nepot de ai lui Traian. Un om bătrân care auzise de 
răscoala lui Horia, când -i-am-spus că sunt Român a căscat 
Sura cu mirare, pentru că fiind nemţii oameni cam urîţi Şi 
văzându-mă. pe mine Avrigean: ivoinie şi ocheșel. mi-a: răspuns; 
«Bine, domnişorule, eu gândiam. că. :pe la Dumniavoastră sunt 
tot mâncători de oameni, tâlhari şi hoţi, cu ochii cufundaţi 
şi cu gura până la urechi, pentru că așă spuneau cești. de 
wpe aici, cari au fost în: Ardeal să aduci Stiri despre oamenii 
lui Horia». 

„Eu i-am răspuns că Românii suit cei mâi blânzi oameni i 
rari din toată “fară îrapăratului, dar când! îi “pui unghia la “gât 

îi se! cam lărgeşte ȘI. lui! gura şi îi se încrăntă! "ochii, “asta-i 
totul!” Lucru firesc, Românii ! „noștri; când! au, vâzut Comisarii 
sgâindu-se' la ei cu sfială de“ 0 împuscătur;, vor îi „inceput! a 
scoate limba către” ei și fdceștia, Sau speriăt, au fugit şi “au 

j. 5) In ; fu AIA „i Oisii 
spus aci vedenii înfricogate.""”" . ! 

= c . - “Leam' spus mult despre Roiiâni” și fn Ir, capii “e de: „frunioasă şi că tocmai Pentru “sta” se! înfuriază 5 “Când at dc. » "usa pi se, încercă” „sirăinii” “să, Io. ia. Mai încolo, - aia Să mă “duc 
tevrsapte oda” “chiar la “împăratul” şi să-i spun Tueruri "despre Români, 

AI ca rea: 

. 

2 [E de! cari. Pa” “auzit, hiciodaii. De aceca, să nu vă fie jal6 de, mine, pentru” că. eu am! venit aici, "toemăi | pentru! Ca să lucru spre „Uşurărea sorții noastre. triste. Ba” eu a aş. zică. e că, în 'loe Să să: supăraţi, să fiţi dimpotrivă mândri, penitucă - tocinai pe înine m- -a ales Dumnezeu să fiu tălmmăcitorul dure! 
: pi aa de 

rilor neâmuluii român. aici! între: străini, | că ' a După ce voiu fi isprăvit cu invăţătura mă i întore- la, Sibiu, pentru -ca să: fim, iar. “aproape: unul de altul, și mai
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zic, nu vă obidaţi, căci atunci vor veni zile mai bune de 

vom râde de nevoi. | 

Spune-i mamii că-i sărut mâinile cari m'au grijit atâta 
“vreme, când eram la şcoală la Sibiu şi în Cluj, şi să tragă 

nădejde că am să-o cinstesc odată purtând-o în toate zilele 
pria oraşul Sibiu cu hinteul, pentru ca să vază lumea că 

vrednicia nu umai în palaturi, dar „Şi în bordeiuri se găsește ! 

Mă închin "sănătate da. „toți “fraţii şi la rude, iar pe    

Ana “tritietaţizo” “ohiâr, şi acum la” ”gcoali, ca să o' “puteţi 

mărită după un om vrednic. - 

 Rămâiu. al: Dumniavoastră de „binevoitor, î : a 

       

4 

  

ei ATI iai tutti 

EI PERI ARDEI E ee Sa: Vasil za pa 

  



    

    

RI) 2 e că od iu tat 

. ” , . 

* e CI ze iti e IO Cee 

dt si FR ! SU zi Dau a "o, ; 

. - . r ţ - ' zi 0 ; i, i ju 2 i pa 7 

: ” : - - . o 
tt i pa a tea 

- 1 per . 

fe E 4 i i 14 Îi. ei Tita 

- . MR La [ICI E FIII PT LT Li ati pita 
„  V, Catalogul bibliotecii lui G. Lazăr NP pie 

LR jad ÎN Ie. 4 gi i papii te r,. , i aie pa atata i . ce at raoiae . a - După cărţile ailătoare în Biblioteca Academiei, Române, 4 
ata oi îti De pate ta ” L] 
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„ Die Briefe des-Seneka, Aus:;dem Lateinischen :vori Johann. Franz, con- 
Palthen, kOnigl. Schwedischen Iustizrathe. Zweyter Band. Leipiîg und Ros-. 
tock, in. der: Koppischen Buchhandlung, 1766, în 8, S4+-608 p.—A 122512), 

Pe foaia de titlu iscălit „Lazar“, a : E: 
Le spectaele de la nature, ou entretiens sur les particularites de Vhis- 

toire naturelle, qui ont paru les plus propres â rendre les jcunes gens. 
curieux, & ă leur former Vesprit, Troisitme partie, contenant ce qui re- 
gard le Ciel & les liaisous des dificrentes parties de V'Univers avec les. 
besoins de homme, Tome Quatritme. Nouvelle dition. Tome sixieme,. 
contenant ce qui regarde !'homme en Socicte. Nouvelle edition, A Paris,. 
chez la Veuve Estienne & Fils, rue S. Jacques, ă la.Vertu. . M.O0CLII, 
Avec Approbation & Priviltge du Roi. in 8%, 599; 6or 

Josephs von Sonnentels K. K. Wirhl, 
tlichen oifentlichen Lehrers der Polizey, Handluug'und Finanzwissen=- 
schaft. Grundsitze der Polizey, Handlung und Finanasrissinsehafi. Zwveiter 
Thei]. Verbesserte und vermehrte Auflage. IPien, .bey Joseph Kurzbock,. 
K. K. illyrisch und orientalischen Hof-wie auch N. — De. L.andschaits 
und Universitătsbuch druckern 1777. In 8, 531 p. —'A. '12253;. i 

Das alte Testament, das Buch der Propheten. 2 volumme. 358; 220 p.. Titlul rupt, e i imitat 

p. — A. 12252... 
N.-Oe. Regierungsrats, orden- 

Das neue Testament unsers Hern Iosu "Christi, Verteutschet durch D, Mast, Luth. Mit Kurfărst, Săchs. Durchl. Befreyung. IPittenberg. In Ver- legung Balth Christ. Wustens. Druckers und Buchhândlers in Franck- furt am Mayn. Im Iahr Christi A „DO.LĂXAIX. In' 8, gr-p- Lipseşte- „sfârşitul. . au DI N Ie Ia 
Ambele volume sunt legate împreună, — A. 12254. : 
Novum Testimentum, latine et gracce. Defectuos, lipseşte începutul: până la pagina 33 şi sfârşitul dela pagina 410. — A. 12255. Catechism, în limba sârbească, românească şi germană. 

    

-:2) Compus de d-11, Bicilă, funcționar al bibi 3 
iotecei Academiei române, : 2) A 11225 ete, însemnează numerele subt ca ri cărţiie so află la Academie,
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adăugate. zoide” paizini scrise cu: chilie cuprinzând psalmi, rugăciuni 
şi altele. — A." 12256.i „isi! i et | 

„Christhiehe Tesungen. îiber rersehiedene” fromme. Matericia* auf j nara Tag 
des Aonăts. iZiin «Trost:'frommer; Seeleni: Von :dem Verfasser der Nachfol- 
“gung ] Maria. Aus dem franzăsischen „von .$.-.: „Ni ien, ii gedruckt: bey Ioh. 
„Dasid Horling,. 11786. In:8%:386.:p..— A. 1225 i 

inot Al Tu: Ciceronia Oratiohes. "Pra'Archia,. A 1 Catilina, tpost reditum; 
pro lege Manilia, pro: Milone; „eniendatae 'et'iljustratae a Christoph. Au: 

:gusto.Heumanno. oi inec tri oi Ta pe Ma] 

"a ul Isenaci;, Apad Mici; Got, ';Griesbâchiuuni, ADOCXxxv. Ti s 592 
p. — A. 12258: .. dec po ae 
154 î Alerhand Atitaliche: Versuche,: Dadurch 'zu :-penauer!  Frântniss « der 

"Nătur-uiid Kunst: .der WVeg:gebâhnet ixvird. denen'Liebhabern:'der Wahr- 

"heit: mitgetheilet, von Christian: IVo'ffen, kuigl. Schwed. Hochfiirst]. Hes: 

sischem Regierungs Rathe, Mathemat;:. &: Philos.. Prof. primario zu Mar: 

“burg, Professore :honorario. zu :St.:; Petersburg, der. kăniglichen Academie 

„dei; Wissenschaften „zu: Paris; wie auch. der'.KSnigi.: Gross-Britaunischen 
und: der..Kânigl,:Preuss.: Societăt der Wissenschaâfiten Mitgliede.. Dritter 

““Theil. Halle im: Magdeburiischen 7788. Erster-Theil: Halle im ;Magdebur: 

“gischen 17.75. Mit allergnădigsten: Privilegiis, 'zu..îinden în der Rengeri: 
-schen : Buchhandl:: 8%; 625 ; 599.p.— Ai: 1225giii,i it e | 

rit Sezti Aurilii. Victoris.: Ilisloriâ: Romăna. Ex: recensione Ioannis Fri- 

„derici Gruneri:cura: Frane: Xav. Schinberger. in. e. rec;noit cr, Gyiun; 

Acad. Vindobieloduentiae. stlinbuiae.prăegae professoris P.U. Piennei 1500. 

„Typis Antonii Pichler, în 8%, 217 p. Iscălit-;Lazar:. 12260, jil 

„ata ua IPâeole. des: 'moeui's: au :reflexion: morales. et: istoriqueş 5 sur! fil maxi- 

“anesi „de:la!sageăse: Ouvrage'utile-auxrijeunes-gens' &. aux autres:persoil- 

'nes,'pourisei:bien 'conduire dans'le: monde; Quatrieme edition,:revue. & 

-corțigee avec'scin; &dugimentee de 'plusieurs nouvcaux traits. histoire. 

Par: Mi: PAD :6"Blanehard;: cliangine: d” Avenay: Tome premier, “Tome troi- 

-sieme:, Ax Lyon:chez Jeau-Mariei Bruyset:/ Pere: &Fils, rue. -Saint-Domi- 

-nique;: A.DOCAC., Aveci âprobătiou &: privilege: du Roi.: In 8, XXIV 

  

  

  

e 

  

154 î5ta p. ir 7) Ta ca aa ae dp iii 

-Pe amândouă: volumele este iscălit „Lazar“,i— A.,12261.,-1 „i ce: 

  

   șitasc Binleitung. in die schuneii IVissenstrhaften. Nach: dem; ina zăeisehea 

„des rHru. Batteiar, mit Zusătzen: veriiehret: van: -Narl Wilhelm Rumnler.. Er 

ster 'Theil. Wien 1770, Vierter” Band. Wieii'17/;: :Gedruckţ bey:Ioh."Tho- 

mas, '"Edlemi;v.: Trattnern,. KE K. Hofbuchdruckern+ und Buchhândlern. In 

::387-p2; 410: piei A ie tii pt Ține) 

Ambele volume sunt iscălite „Lazar“. —-A. 12262... DR a 

i-a Der :philosophisehe: Geist unsers Jahrhunderis. Von: Lorena: Iiner kur- 

    

tiu ateri her Professor. : Mâncheri. Verlegts. 'Johâun eponuk, Fritz, 

“Buchhăndler! năclist; dem: schănen Thuriu! 1781..In- 8, 354 p 

  

. - Dă Pi . „2 

Institutiones Flhicae christianae seu ihcologiae moralis, usibus Aca-
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demicis adcommodatae ab Antonin -Carnlo: Reyberger, Abbatiae Mellicensis. 
Ord.-D. Benedicti presbytero capitulari,'S.-. S. Theolopie ':Daoctore,: ac: 
moralis theologiae professore publico et ordinario in' Universitate Vien- 
nensi, atque libroruni censore Caes. Reg. Tomulus I[.! -...1.:-:3 
„1 Viennae,: apud 'Chr,! Frid; Wappler: et. Beck; V.DCOC:VIIL.- In 8, 
XVI + 461 p. Iscălită „Lazar“, — A. 12263: i cz ar i 

Binleitunq in die gutilichen DBiieher des. alten: Bundee von Johann. Zaha, 
Doct. der Philos. und Theolog.; K..K: Proi, der; 'otientalischen! Sprachen,. 
der. Fialeitung ins .V.-T. der; bibl.:Archăolog..tiind der: Dogni. -aui der- 
Universităt zu Wien. 1. Theil. Zweyte ganz umgearbeitete: Auflage:;: Miţ. 
einer. Kupfertafel.. Wien, bey Ch. Friedr:. Wappler. und Beck.:1802, In 8, 
570 p. — A. 12265. : a „t 

ai» :: Des Freyherrn: von “Alartini, Lehrbegriff 'des' -Nalur-Staats - und Văl- 
kerrechis. Aus dem Lateinischen.Erster.: Band, /ivelcher: die allgemeine 
Einleitung:enthălt. . Wien, : in““der. Sonaleithrietischen „- Buch handlung: 
1783, In :80, 126 p. Iscălitura „Lazar“, — 13366. 7 - N ea 
„i: "i: Pastoral- An îsung nach den.: Beduerfnissen : unsers.: Zeitalters: vor 
Andre: Peichenberger der: Gottesgălehrtheit Dolitor k; k:. Protescor der Pas- 
toialtheologie ar der. Universitât “zu Wien : des ersten 'Theiles,:: Erster- 
Band, Zweyter Band. Wien bey Peter Rehm's::sel.. Wittwe '1803..In 8, 
VI + 428: 423 p. A. 11807. S-A. 12267... îs rii at doi 

Das Evangelium, zergliedert nach dem historischen' Zusămmenhanige- 
der vier Evangelisten, samt erbaulichen Atimerkurigen.' Nach dem Fran- 
zosischen, Herausgepeben .von - Iusepk. Mayer k. k.. Hofkaplan. Erster Bând.. 
Wien, gedruckt 'bey Mathias Apdreas'Sthmidt,.1753.: In 80, '39% p. Iscă- lită „Lazar“, —A. 12268, „i ei pitt trecem e 
i :D. D. Systema Mineralogieum, quo. corpora: miner 

dines, genera. et species, suis :cuim varietatibus 'divisa,. describuntăr,: at-- 
que 'observationibus, experimentis” et figuris aeneis illustrantur, a Johan». Gotseh. : Vallerio equite: ordin. Reg: Wasaei,: chemiae, metalurg, et. phar- inaceut. profess. 'reg. ord..et emer. Ups. Academ.. Imper,. Nat. ciitios nec: nion.:rr;: acad. stockh, 'et ups. Membro:: Tom. IL. Iri, quo. mineral. &, coa- creta describunturi Cum indice quadruplici. Editio nova & correcta..Cum. priv. Ser. Elect. Saxoniae. Viennae, ex officina Nrausiana, 1778.: In 18,. 640 p. Iscălită „Lazar“. —-A, 12269; ma ei pir tert ta i ri. Disertationes" historirae (de) P.. Corn. Stephan. -In "8:462 -.p.. Iscălită. „Lazar“.: Pe: scoarță stă; scris: Vendit Alexander Clary „Altaria Clinstund Vendete'iure potest,'emerat'ille prius. — A I2370, i ri fr a ti e Mi Zulii : Ciceronts.: Opera ad optimas" editiones eollată: -Studiis: socie- tatis Bipontinae. Volumen octavurm. Biponti. Ex typographia :societatis,. 1781, In s17 p. — A. 12271, i ti mea Pita to, n * Francisc" Samuelis. Karpe. Caes.. Reg, Philosophiae -in. Universitate: Viennensi. protessoris, Institutionăs Phi'osophiae :mmoralis.: Pars. prima,;: phi: losophia practica, univetsalis. Pars secunda, ethica philosophica seri doc- trina virtutis. Pars tertia, jurisprudentia- uuiversalis : seu. doctrina juris. 
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jationis. Vieninăe: “Sumiibus. Christ. Frid, SVappler et Beck. 1804. In 8 

Si. 16 ;:12j p. Iscălit „Lazar“. Toate legate 'împreuriă. — A. 12272. -: 
ai Biblia” Hibraica Mânvaliă ad praestantiores editiones accurata. Ac- 

cesetunt: Ii Analysis st: explicătio variantium lectionum, quas Kethibli et. 

Kri: văcant.: II “Interpretatio Epicriseon' Masorethicarum singulis libris- 

biblicis subiectaruui III. Explicatio' Notaruni Margihalium textui s. hinc 

inde” adâitarum. IV. Dictionariuin omniuih vocum veteris testamenti he! 

biaicarum 'et chaldeicarurua” deriuo emendatius 'editum. Cura et studio: 

ohaniis 'Bimonis hiistor. si et antiquit. prof. Editio secunda" emendatior. 
Halas; sumtibus Giphănotrophei, ALDOO.LĂVIL. In 8, XVI + 133 -+ 75. 

p: Pe copertă. scris cu litere cirilice ii discitictuis, descins: discalceatus. 

descult. — A. 12273. aie E m : 

Der" Se »haciitzer Eine Sitterischritt, aus! "dem ngtichen des Hern Ri- 

chârd. Steele: Bister: Bând, Zweyter -Band.: Mit: allergnădigstei Frey heit:. 
Leipzig, iii Laikischens Buchhărdlung, 1756: In 8 XLNI 4 776; Sos p.. 

:: Legate împreună, “iscălită! „Lazar“. „Partea 1 până | la” „pas: 75 dete: 

rioratăi! = "Ai: 12274!-:- IT Ea oa e aL ae? 

:+ Elementarduih. der hebraischen Sprache. Brster'Theil! Jicbraische Spra-: 

cuilehre!! Won: Dhătin Iahn :Doct! der 'Pliilosoph.: “und der “"Theolog., kk, 

Professor! der orientalischeri Sprachen, der Einleitung” ins ALT. der bi: 

blich::Artekăolopie' und der Dogmatik auf der Universităt zu Wien Zwejte: 

ganz “ui gearbeitete 'Ausgabe. Wien, 17 '99. Bey Chiistian Friedrich Wappler.,. 

 Tscălit"„G- Lâzăr, a.: S$o7“, Pe! o foaie ânterioară tot el scrie: „Gra- 

matică Jidovească, mie Georgie Lazar Teologul clerului neunit din Tran- 

Silvania prin: prea "slăvitul: Domnu de:Steandiu,: i Directorul : împărătesc “al. - 

învățăturilor Teologiceşti; 'din prea: vestitul Universităţi” al Beciului pă- 

rinteşti cinstită, Beciii 807“, In” 8, XLIV + 180 p:— A. 12275. 

„uta tit Genera plântariun -Ciiiti - “characteribus suis essentialibus et naturali: 

bus quae ad facilius -ăssequetidani earum” notitiam secunduni - Corollae 

- Titbunr: ordinăvit; et cdidit „Jacobus! IVermisehel, medic, doct. Viennae 

Avistiag,. ie typographeo: kaliiodiang-: ALDCC. DXIIL In %, 430! a — 

i: 1247 Ga e ce ee zei if îi 

chi îi. Zu dem! oclisten'” anleinigeri i Jehoiah gerichtetet (heosophiscne 

'Herzens Andachten oder Firsiliche seibsi vertasste Gedanken wie wir durch 

„Gottes Gniadă uns vor: dem. Fluch: des Irdischeii befreycu und im Gebet. . 

zum wahten Lichtiund binimlischen: Ruhe : eiingehen sollen. Nebst. eini- 

gerni aus dem Biiche der Natur und Schrift hergeleitetei philosophisclien- 

Betrachtungen, von den drey.- "Haushaltungen Gottes, îi Feuer, Licht, 

und” Geist, zur Wiederbringung der Kreatur,. Philadelphia, im Iar Christi 

1789; Ii” 8% 459 p.! Iscălită' Lazar“ A. 12277 i tii ot n zii 

E Lehrbueh. der. allgenieineii und medieinisehen” Chimie. Zum Gebrauche 

  

iseiner Vărlesuugenentivorferi von 'Joseph, :Frana Fdlen rai „ncquin, der 

:Arzneşkunde: Doctoi:;:: dtfentlichen, ordentlichen' Professor der 'Chymie 

und Botanik' au: der. 'Universitiit zu: Wien: der' Yâniglichen Academie der 

'Wissenschaften” zu Turin Corespondenten ;. der. Linneischen Gesellschaft 

zu London: der: Gesellschaft naturforschender: „Freunde în Berlin : : dec



Si 

naturiorschendren in Jena ; „der: : Provincialgesellschatt. der, Kiiuste, und 
"Wissenschaften zu, Utrecht.; ;der batavischen, Geselischafț. zu, Haarlem, ; 
der physischmedicinischen,. Gesellschaft, zu; Bascel; des. Collegium. imedi- 
„cun zu: -Venedig ;:, der. Ackerbaugeșclischaf; zu. Turin, Xa fi Mitalicd 
Erster Band. Zweiter, Band.. Dritte, „umgeiinderte und vetmehrte, Auflage; 
"WVien,. bey. Christian: Friedrich, AWVappler und. Beck; 1803, In,$0 9, 342, (pars 
tea: I; deteriorată); 276 p. Iscălite.„(G., Lazar“ n TOT 12278 iba sut 
o;„Compeniltarm,; Th otogicaa ; moralis quod in, usum „praelectionuim.. Sua: 
“rum. edidit Jo.: Franciscus :Coing theologiae, doctor. et:in; Universitate, litt, 
“Marburgensi professor;publicus ordinarius, principalium alumnorum. eph+ 
-orus.: . Francofurti , ad. Moenumn., Impensis Je.;Gotl, Garbe: +1754,. In: 8, 
332 p. Iscălită „Lazar“. — A. 12279. zace d. = ivonol 
să Des Heil. Răm,- Reieha :Genealogisch- - Mistorisches ; Adels- -Legicon,«Dariu- 
“men; die: iiltește: und. anșehnlichste + :adeliche, ;freyherrliche uud grâfliche 
“Familien. -nach; îhrem - Alterthum, Ursprunge,. -Vertheilungen; în „unters: 
-chiedene, Tiiuser, a: nebst den Leben,derer daraus entsprosşenen. beruhm- 
“testen Personen, insonderheit Staats-Minister, in mehr- denu: 6000, Artic» 

- Kelu; mit. bewiihrten.» "Zeugnissen. vorgestellet. werdeu, “nebst einer, neuen 
-Vorrede. und Anhange, .woriunen: vornehmlich des, eheia]s, weltberiihm, 
“ten grossen, Ministerg: -Christoph, von, Carlowitz.auf.,; ;Rothenhaus, :a.:sehr 
-merekwiirdiges I.eben. volistăndigr. beschrieben, zu lesen.; 3, weit.vermehrt 
und.neu: verbessert .herausgegeben „von. Johann „Friedrich Gathen,. Leipzig, 
Verleats, Iobhann Friedrich. Gleditsch,. 1740. In. 8, :3146 p. —A. „12280. 

"e Kriegs-Ingineur- Arti/lerie-und + Sce- -Lezicon,, Worinnen alles, Mas; einen 
-Oiticier, Ingeuieur,., Artiileristen, und „Seefahreuden,. wie, „nicht weniger 
-eineim! iiedweden,; absonderlich bey, Lesung, „der: :Zeituugen; auch, anderer 
Staats-und.. historischen Schrifiten, aus; der „Historie, : : Geographie, „Arit- 
-metique; Geometrie, Civil- und Militair.B Bau: Kunșt, Artillerie, Mechanique, 
-&ie.item-von , „der Marine oder -dem,; „See-AVesen, ; Bergwercks- Sacheu, 
-Unterșcheid der, „Meilen und Stunden; „Maass, und Gewichte;: a.:zu: „xissen 
“nâthig, saatsaui: erklăretpyund mit, dazu, dienlichep Kupffern erlăutert. ist: 
Ingleichen die verschiedenen Arten derer Soldaten, so wohl zu:Fuss als 

“zu, Pferde,. deren :Riistung und .Gewebhr, von :denen „ăltesten „Zeiten an bis 
“hieher, wie nicht eniger, deren Eintheilung. ihrer Chargen: zu Laude.und 

„zur. See, nebst dererselben. mancher]ey, Arten. „von Schlacht-Ordnungen, 
-Belagerungen und Detendirungen; der;:Plătze,. item allerhand Arten derer 
-alten, :sowohl'-als,:neuen Forţificationen ;; „ie auch. die verschiedenen 
„Arten der. Schifte und „deren, Rintheilung. oil ct 07 ae oua sait 
ji ini Nebst, einen, geographischen “Anhang, Von, Lândern, Stiidten,; Seen, Fliissen, Festungen, a. iu. -verschiedenen, Sprachen, Ingleichen:einer:hin- 
Tinglichen Nachricht von denen,in-und, „ausserhalb, .Buropa gebrăuchli- -chen..Miintz-Sorten,: nach dem Werth der Săchsischen, ausgerechnet, alles mach: Alphabetischer. :Ordnung: mit, Fleiss:; ;Zusammen- getragen . und. mit -allergnădigster. Beiwilligung zum: „Gebrauch, Ihro:Kăniglichen, Hoheiteu, des. Koniglichen und: :Chur-Printzens, ;Zu Sachsen, herausgegeben.von - Johann, Rduliph. Făseh;.kănl, :Polen-„und, „Bhuri, Sâchsis,. lugenieur-Obrist 
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Tjeutenant,..Mit.: Rom,; kayserl. auch. kânial: Pohln. -und. Ctcsree Ta s. 
pause ATI cit ste... sriyiiegiis, „Dresden und: Leipzig, “bey. Friedrich Heckel 
Koaigl. „Hot: Biicher-Livrant. und. Buch- Hăndler, 11785. -1n- s, 1295 p. Is- 
călită; Lazar, —. A, 12281. 1 vii. : 

Comp+ndio.. historico anicerenle. I-II, ai tutte le cose notabili suecesse- 
nel. Mondo, dal. principio della, sua. creatione'sin'hora. Dedicato pă abil 
lustriss. Sig. Leonardo: Donato, Cavalier, &, imesitissin:o. Procurator di S:. 
Marco, & poi Sereniss,. „Prencipe. di ;Venetia -Ma: di r;iuvo nora dall'Aut- 

tore, la quarta: volta ziveduto, correttc,; &: ampliato'con:nuoua: aggiunta 
fino, atauno, „1618. :Decicato alVlilustr, Sig. Agostin Nanni Gavalier,:&. 
parimente. procurator di $..Marco, di:Gio: Aieolo Doghoni: Con la Tano 
delle: cofenotabili,- & un Catalogo. di. tutti Pontetici, „Imperatori; Re, &. 

altri Prencipi, che .v'hanno, hanuto: fin'hora: dominio. Con. Privitezioa In. 
Venetia, MDQAXIL. Appresso Nicolo Misserini,:In 8%, 960;.230 p.=-A..'12282.. 

4, «Lazar. Ve ersury: de: laude, în; limba; daen-vomaneaska, Vienna: 11808. 

, 

me i Lu Pere zei n 

i “+. Hinterlassene Werke,; Friedriehs: I[; Fonigs + ron -Preusseni Dreizehnter- 
Band Xien,. bey. Zoh „Bapt.. MWallishausser! „Buchiindler 1789. In :8%,- 223, 

pa A: 12294..! sai tati oo me pet at te sii 

De ;Samuzl “Gottlieb “ogebs, Konial. "Grogsbrit, Hofinedicus, Landphy-: 

sicus im. _Herzogthum . Lauenburg: und  Garnisonmedicus zu  Ratzeburg! 

1fandbueh -der;praetisnhea, Arănespoissensehafi: aapi: Gebrausche - fiir langehendes 

Aerate,, „DritterTheil, : 1Vyen. gedruckt bey.Ioh. Thomas Zalen von Fratt-: 

nern,: k. i, Hotbuchdruckern und Buchhiindlern. 1789, In s, 40 p. — 

A; 12285. iei pa Ai Da. iti „ri Ia) Ai 

iri „istorisch- Stalistische “Abhandlung. con reiehtumei, in-ună Abiheilung: 

der: Bisthiumer, Bestimmung der: :Erzbisthiumner, Bestătigung,. Eiuweihuug;: 

und “Versetzung der Erz-und Bischăte, vom rămischen Pailium, und Fide, 

welchen die :Erz-und, Bischăfe.. mebst, andern . Priilaten - dem iromischen 

Papste, schwiiren :miissen,.und von ; den, Gerechtsamen. der. Regenten int 

Ansehung. dieser .Gegenstinde. In.vier, Abtheilungen; an das Licht „ge-. 

stelleț,.von;;einem Freunde. des . Rirchlichen: Alterthums. Wien, bey Ioh. 

-David, Hărling,. Buchdruker. A. Buchlindler: :1790.:.1u; 8%, 1367 p Iscălită: 

„Lazar“ .— A,12286... elf doit tt A mt ini a 

| Bandluch aller unter der Sigierumg! des: Kaisers Joseph: des. 1], tăr die; 

k. o: "Erbliin der ergangenen Verordnungen und Geselse în einer Sistematis- 

chen! Verbindung. ;, Enthilt: die Verordnungen;: “und, Gesetze. vom ..Iahre: 

1780,.bis 1784..Fiinfter 'Band,. mit: altergni idigster; Freiheit. Wien, : 'verlegt: 

-bei Ioh.. Georg. :Moesle. KE privil.i Buchhiindler 1156, „In, 8%:277 p.-— 

A; ;12287,.. ET op ia ia iat mata ini 

„Des: d FR:Tron Fourbonnais: Siilze: d Brobuchtier: gen dus der Oelononte 

Aus dem. frauzăsischen iibersetzt „von ȚI7iLhelnu Bhronfriid Xeugibauer, der 

Ta 

„Weltweisheit -Noktar,- und: der. nânigl. +, Schiwedischein. gelehrten- (iesell-- 

schait, in Greifswald Mitglied. Erster! "Band. Wien, gedruckt. bey Iohann: 

“Thom., Edlen: von, Trattnern, k. k. „Hotbuchdruckern und. Buchhiindlern. 

1767. In 8, 285 p. — A. 12288,
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„. Synopsis” unirersae:melicinae practicae:: sive doctissithoruzii viroruni 
de.imorbis corimque' causis' ac remediis Judicia.:- Accesserunt -nune: de. murm .casus nonnulli:6ppido rari. Authoie' J.: Allen, 'M. D.:Editio- noua, prioribus multum emendatior. Hrancofurtitet Lipsiae, ex officina B; Kaoch, et Jo.: Georg. Eslinger "J/DCOLIIL.- Imi 8%, 655 p.:=- A."1238g; cir) „ Biblia sacra culgatăe editionis'Sixti :V.: Antvcrpiae:16.43. TSluma îni' 8. — A.:12200.: Iscălită :L.azaru: Die'9 May 809  Galli: Viennani” occtipa! runt. “Toi aci. se-află nota: Spre 'vecinică pomenire se' tic ică astăzii21 Maiu 1814 au adus dela :inunţi Ja. Sibisi'. vr'o!' 800! faimilii fuigite “de la: Satul Ceata: de ' preste: Mureş 'de ' foanie mare voiâd să treacă în 'țata! Tosească şi de foamete'mare mai multe săptămâui au trăit nuimai: cui. » =: Vatae Pontificum Romanoruin ex 'antiquis mondnientis deseriptae: Opera! &. studia 'Antonii Sandini: J. Vi D. &: in' Senii năiio Patavino' bibliothecae: custodis. Editio' altera Italica, post 'duâs Gerinanicas, retractatior &'auc: tior. Ferrariăe. JDOCNL VIII, Impensis Jo. Manfre. Superioruin perinissu, - In S, 669 p. Iscălită „Lazar“, — A, 12291. Pt tari d 2 1 îi Pi Dominiei Seliram Benedictiii banthensis,:" SS. theologiac ct: ss. canonum professoris emeriti. Institiittonej Juris ccelesiastini pullici ei prirati. Hodiernis Academiarum germanicarum moribus accommodatae:ăc'in tres! tonios distributae. Tomus I. De. personis ecclesiasticis. Tonius'11:De re- bus ecclesiasticis. Superiorum -permissu 'et approbatione! - Augusta Vin. delicorum, sumptibus Matthaei: Rieger' et filiorănr MDCCLAXIV: Ins, XXXVIII F-si2; XXX + 620 p. Ambele tomuti iscălite” „Lazar: —- A. 12203, ei e ' int iza Caroli Antonii de Martini. $. C. R. A. M.], Stat, Cont, et?in su? premo iudicidruu tribunali vice-praesidis : Posittonis “de' iure îivitatis, in usum 'Academiaruni' Hunigariae! Park prima, Budae, Typis Regiac Uni versitatis; JIDOOXOP în- 8; 28a: p, — paagg, tr ot i fair Pit dan it Ieligionslehre:dureh' Prătigten: vorgetragen! vori Zoiepli Edleii con “iVinie. del Priester. Erster, zweyter Bandi: Wieh, bey -Iohanii :Georg”-Weinpanid! 1780. In: 8%, 398;-31s:p.'Ambele: voluine' iscălite:, Lazar“, —"A; păzal:: îi Die heilige Selhrifl'des' atten ! Teslaipents im Auszug sămt dem gâinizen! neuen “Testâment! nach! Iiuthersi Uebersetziing init Âninerkuiii gen: von D, Georg. Friedrich Seiler I—IL Vierte Auflage. Erlangen, iii der. Expeditioh: der Bibelânstalt.: 1782. In 8%. 590;'4r2 p; An 12205. + ni, > 1" Der. Verniinftigen Gedanken' von: Goit, dei IPeli una der Seele des Menus. chen,: auch: alleri “Dingen iiberhaupt,: Anderer Theil,. bestehenă în! auftăhi-: lichen Anmerinirgen ; zu besserem' Verstaiidă hind bediiemerâii Gebrau- <he derselben 'herausgegeben . voul Crisiian-"Wolffen, kăn.Schiwed.und' Hochf, Hessisch, Regierungs-Rathe, auch Math. & Phil. Prof, priniârio- „Zu Marburg, Prof, honorario :zi "St. Petersburg, der kân. Akaderiie der 

[ă poeta ti î_i 

Wissenschaften zu Paris, der kăn. Gross-Britaunischen und : kân.: Breus.: sischen Societiiten der-Wissenscliaften Mitgliede. I—II Neue iAuflage!hiu. und wieder vermebrer.: Halle im Magdebuigischeii 1751 In 80: 672:i 333 P.. VI 'verbesserte Autlage.-Frânttiirt ani Mayn 1760; In: 80,:673p.;'VII: 
z. ATTA s
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Auflage. Frankfurt, und, Leipzig. 1738.; 2 s,. 678; 675 pa Ediţia I- si VI 
iscălite. „Lazar“. — A..12206, PE a ae oa 
SL 8 Le „Monarque aceompli, ou prodiges de bonte, 'de savoir et de: sagesse, 

dui. fontil Peloge de sa Majestă Imperiale Joseph. «II Et: qui: rendent cet 
Auguste ] Monarque, si, :precieux. ă Phumanite,. discutâs au tribunal: de la 
raison & de Lequite par ] Mr, :De Lanjuinais, Principal du collăjie de Mou: 
don. “Tome: :premier.—,. “second, CA Lausanne, chez: Jeari Pierre: Heubach. 
1774. In 'g, 490; 308 p. Ambele. volume iscălite „Lazar“. — Ac 12297. „n 
sti,:ș-Welleri Gramatica, greaca. In 8%, deteriorată. — A; 12298.: 
co: i Hlăohse, acichtige Erânnerungen. aur vechlen Zeit, îber:einige der. aller- 
ernsthaftensteni.- Angelegenheiten dieses, Zeitalters. Zum Theil verănlasst 
dureh die; -gedrukte; Rede, welche. Herr-Hofrath, 1. v. Sonnenfels bei dem 
feierlichen „Antritte des Rektorats an der Universitit in Wien:î. :I. 1794 
pehalthen, Bat, „Yon, „Leopold; Alois, Hnffmann,. Doktor. der Philosophie und 
der. F.E. E. E. quieszirterm. k,.E.+Professor. der Wiener! Universităt, Als 
erster, “Nachtrag, der. W.. Zeitschrift, „den: Lesern und '“Gegnerri derselben 

gewidmet.. Wien. Ia Verlag: bei Christoph Peter Rehm, 1795—1796; 1,11. 

In 8 4342; „OXX4+ 362. p:. Ambele. volume iscălite „Lazar“.—A.- 12299. 

-; Hermanni, Boerhaare. Acadamisrhe .Vorlesungen oder. Mericinisch- Prao- 

iicie Aiiandhung von der Venus- Seuche, aus dem Lateinischen i ius Deuts- 

Heinrich; “Burehart, "Med. Professore “Primaria, des Koniglichen Colegii zu 

Briez ordentlichen Afrentiichen, Lehrer: der Matematick, "Naturlehze. und 

seuschaiften Nitglied. psi pi a 

„t-:1,:- Breșslau, und, „Leipzig, Veslegtsi Danel: Pietsch, puchiindler. 1753. 

în S. 1036 p.. Iscălită „Lazar“, — A. 12300, ir capii 
St + Griindliche „Aufiihrung aur: .Christlichen. “Botigion aus dem: franzsis- 

Chen, iibersetzt. von: Johann. Friedrich; Goll . weltlichen Priester,' Wien. în 

Oesterreich. mit Kaliwodischen Schriften.: 1754 în -80,'241-p. — A. 12301. 
„Der. Rămisch- Orientalisch- Teutechen . Kăyter.: merelariirdiges Inben und 

„Thateni. von Julio Caesare an bissiaufi iețzige Kiiyser]. Majest, Carolum 
VI; accurat, deutlich und ausliihrlich beschrieben, nebst deren beygefug- 

„ten Portaits und. Symbolis,. von Al. Erdmann Uhsen” Rect Gyuun. Martisb. 

Die vierte Aufflage. Leipzig, verlegts Friederich Groschuii. An. 1716: în 

„5% 1415-p.. Iscălită „Lazar“... Den 22. ten Februar 1821.vyon Bukarest gegen 

Craiova ist mir ein. Komet gesehen „worden. "A. 12302. -- ...: i 

--, Ausfiihrliche Geschichte: der. Meise. des . Padstes Pius. VI. (Braschi) von 

“Ro m, i nach, „Wien, und. der Riickreise von „Wien: nach Rom, nebst Besch- 

reibung aller zwischen Sr. Majestăt dem Kaiser, und dem Pabste.pewe- 

chselten Briefe,raller; bei der Ankunst, und, der. Gegenwart des Pabstes 

zu Wien cischienen- Gedichte,; und: verschiedener noch mgedrueter Briefe 

„und, Anekdoten, ..£ „i. stati e at wi 
pis coc AI Theil; Gesammelt. ună: “herausgegeben von. a. -F. Buer: ien 

--17$2., Zu jiuden, bei. Math.. Tomicy,. biirgerl.- Puchbinder, i in seinem.Gi 'Ge- 
' 
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“wolbe : an.der St, Peterskirche.:In. 8%. 310'; 140 p::: Pe 'copârtă! este” scris 
„George I,azar theologu“ şi pe foata de titlu:. „Lazar, — Ai azogiiitii 
„aut Festa neo. non officia prâprăa santtorunii patronoriun ordinis sancti Pauli -primi. cremitae, cum ioniullis ad Sacros officiorun. ritus pertincnatibus 

"eoordinata, et pro comodiori 'usu:: fratrum 'ejusdeni “Ordinis în hunc Ii: 
“bellum .collecto- arino reparatae salutis 1757, îi: ia e tai 
„no: Tyrnavias, Typis:Academicis: Societalis Jesu; Anno 1753;:Ini '80:254 
pe = Ac 12304, ie ii ir i „ie n i 

Syutazis orala sez da: tribus dinguae ” virtutibus,: puritate, clegantia, 
-copia.:In usum:mediae .& supremae gramaticae classitim. Cum'adjuneto 
“Flore latinitatis ex 'auctorum latina€ linpiiac principii monumentis:ex: 
-cerpto, :& tripartito. Verborun, hominum, $ particularurii: ordine, & In: -dice in hunc digesto Libelluin.:Auctore 2: P. :Franetsco Povireyi Societatis 
„Jesu. Claudiopoli. Typis Academicis. Sovietatis Jesu"' Anno 1772. Iu' 80, '595 
:p. Pe foaia anterioară'a-titlului serie : 1 Georgii Lâzăr 1/20 1800“%—A; 12305. îixii + Jacob Alaasioli, ehemaligen: Dompredigers: aii! der liohen Metropoli: 
“tankirche: zum. heiligeni Stephan -iii :Wien.:Predigten fiir die: heiligă Fasten- 
aet auf .drey Iahre.. Mit Bewilli pu der'Obern. Augsburg; bey Nicolaus 
Doll.- 1793. In'80, VIII +"30tp. Iscălită”: pe foaia! de titlu” ;Lâzâr“, — 
„A. .12306ii iii ori : a e at . , în: Predigt.von den falehu „Propheten”dieser:Zeiten ară siebentăi -Soni- “tape: nach ::Piingsten :gahalten în: derc: Metropolitaikirehe zu: Widiri von Josenh:Schneller ewShnlichen Domprediger, und 'Beneficianten von! der'h: Magdalena. Auf :Begchren 'herausgegeben:Wichi- gedruckt' bey: Matthias „Andreas Schmidt, 1792. In 80, 32 p. — A. 12306, iii titrată 
Di Bittenrede tiber'die: Efli-hten grgen dig! Obrigleit'aut dicBeschneidung -des Herrn von einen Mănche in“ Bayern, '1793-în 8%'22 p.-t: A0i2306.! - i: Predigt von dem. Palla des Judas “Vorgetragen. von: P.'Othinăr"Kof/fler, Profess; bei den' Schottein; und Predisrer, den 20.: Horntutig-1793:-Aut'Ver- Jangen -herausgegeben.::Zu''finden bey“ Iohârin “Baptist - Hofter, biirger. “Buchbinder iri. der. Kurrentgasse: Wien 1793.:]n S,:24:p! —"A.12306. its: Katholischer ."Unterricht ron der: Ohrenbericht 1rieder '.diă Brothiire des -Herrn e, Eyheli: Von -Ip::1h.: Onhnuser,zweyte  Auflagc: Vie, bey Mathias 
-Anidreas, Schmidt; 1784. Ia S%32:p. A. 12306. oate'“cărţile trecute sub numărul A, 12366 suiit legate împreună: 7 ia al costi i oaia viat oii its: Dea 'hoehuriirdigen. Fran Xaver Mannharis: der Gottesgelchrtheit Dok- “tors, Kurzgetfasste Gesehi-hte der christlschena: Alte-thiimer. Aus 'dem; L.atei- mischei iibersetzt.::1. "11 “Theil,: Mit Erlaubniss der:Obern: Ausburg bey -Mathăus' Riegers"i sel, SGhuen, :7779,-.:In.'80%,:462 7:406:p.'": Ambele” volunure îscălite:,„Lâzâr“; —! A: razoș...! a Dei ta ruta ale citat aid * D. Christian "August" Crussi; Professoris primarii zu: Leipzig, Abhand- lung; von“: "dem walirew Pegriite: der-christlichen” Frâmmigkeit, nebst ei- nem Anhange-von dem evangelischen Endzwecke der Bergptedigt Christi, -aus'dem lateinischen iibersetzt--von :M. Johann “Andreas I ieobi; 'Ptarrer zu Striefen, in der :Inspectiosi Grossenhayn.;:Leipzig,. zu -findei: bey 'Iohann” “Christian Langenheim, 1763. In so, 295 p. Iscălită „Lâzâr“, — A, 123083 
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E Apologie; Lessirigs” draviatisches"Gedicht î : Nathân' der: Weisen' be-: 
treffend, nebst einem Anhage iiber einige Vorurtheile und' năthige Tole- 
Tânz; :Herausgcgeberi von F!: IV. 'ron:" Sehiita, Tcipzig bey Paul Gotthelt 

| “Kiviiitier 1781: In 8, 130 p: Iscălită; „Lăzâr“ î=—'A, 12309! a ut 
ID iv 0: Rufus: Historia” de rihuis! gestis Alezahdri: i Lătecdotuoia: regis XXIV 
Cui 'sipplementis; âd 'optimos - tecentissitnasâue editiones” 'accurațissime- 
recusa. Herbipoli et Fuldae-Inip:. et Typis Ioanri: Iăcobi' Staliel, Unio: 
“versit. Bibliogole! et 'Typoarâphi.: :1778 în 8','270 p- “Deteriorată, “iscălită. 
n âzâr”. — A. 12310. pa 

“i hi Afaciieh, Enticirf der 'reinen “ Philosophie. “Fin! Verstich der: *Unter- 
suchungen der Veinunit iiber: Natur und: Pflicht eine neue Grundlage: zu 
sichern, YWieii; bey Carl: Sehnuibutg ind. Comp. 1803. Tai &, VIII + 325. 

'p. Iscălită: Lazăr“. A zărit ni i A mil 
Pocabularium biblieum novi lestamenti, ita secundum seriem capitum. 

atque versuum adornatum, ut în lectione sacrorum Novi Testamenti 
Graeci librorum usum praebere, possit extemporalem. Denuo în lucem. - 
editum ă Johkanne Emnvll, apud Rigenses Conrectore, cum privilegio. Ru-- 
dolstadii, impensiis Iohannis' Wiedemeyeri, - Bibliopolae Iubecensis, ex- 
cudebat Heinricus Urban, Anno 1700— —1745, 2 vol. în 8%, s17, 600; p. — 
A. 12312. 

Concilium tridentinaum dum threses de rirtubibus heolegieis în almo Ar-- 

chi-Episcopali $.:J. Collegio Jaurini Anno 1749: Meuse Martio, die 29.. 

Publice propugnaret Rev. Nob. ac Perdoct. D. Joannes Ernyey, liberae 

regiaeque civitatis Jaurinensis capellanus curatus, praeside reverendo- 

patriae Michaele;Szegedy e S$. J. Sacro-Sanctae Theologiae Doctore, ejus- 

demque Professore actuali auditoribus distributum. Jaurini, Typis Gre- 

gorii Joanis Streibig, privil.” Reg. & Episc. Typograph. 1749 în 80, 349 

p. — A: 12313. 

Horlus variarum înscriplionum, zelerum et norarum videlicet Urbium, 

templorum, sacellorum, altarium, etc. în certos locos, seu areolas diges-- 

tarum a P. Olione Aseher Benedictino-Salisburgensi phil. Moralis & histo- 
riarum professore ord. superiorum permissu. Salisburgi Typis & impensis 

Ioan Baptistae Maye. Typographi Aulico-Academici, 1676. In 8, 298 

p. — A. 12314. 

Die Philosophie der Religion. Von Sigmund con Storchenau der Theo-- 

logie und Philos. Doktor, ehemal îffent]. Lehres.an der Universitiit zu 

Wien 3, 6, 8, Band Neue Auilage. „Mien 1807. Bey Aloys Doll. In 8, 3 

volume. — A. 12315. 
Description historigue et crilique de PItalie, ou nouveaux mâmoires: 

sur lâtat actuel de son Gouvernement, des Sciences, des Arts, du com- 

merce, de la population & de histoire naturelle. Par M. Ira Richard. 

Tome II. Nouvelle âdition. A Paris. Chez Delalain, libraire, pres la co- 

medie Frangaise 1770. în S%, 593 p. Iscălită „G. Lazar 1807“. — A. 12316, 

Les decades de Tile-lice de la traduction de P. Du-Ryer de lAca- 

„demie Frangoise. "Tome V. Coutenant les VI, VII, VUIL, IX ct X X livres 
4
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421 p A. 2307 OR DR roci 3 moi nu 

„Die „aciehligsten IPuhrhziteini. a aus ; der. Lore Jesu. Christi, in,  Predingțen 

aut alle Sonn und, Festtagge des Iahreș, „Vorgetragen, von Iaseph Eden ton 

JVendel, Landesfărstlichen. Kapitulardomherrn an "der. Kathedralkirehe” zu 

st. Stephan i in Leutmeriz. Sechster, Band. Mit. Erlaubnis der, Ohern. „Aus 
burg, bey Nicolaus Doll, 1797. In 80, 371, p.. A 12318, 

„„Ezamen: du traite de. la liberiă de. penser E zerit, a.M. :D, Lisi ... : par 

  
   

      

  

  

   

AD. Cre, i 
„uri d, Amsterdat, .chez, Honore & Chatelain., 18, în E 202 p.. Is. 
“călită. mLăzâri, = A, 12310 ie ce Porc a? . 

   iCurântări româneşti. 1803, în Bibliotega Maunseriselor, sep 
Zaturgier + vechiu latin—elin în “manușcris românesc, traducere! j 
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   zi) Yezi/. De, liation Puscariu, 
- DI. No. 221, Academia Română. 

2 iri 
“Catatăgit Grile i din Biuiolica” e Grofgi” Lâsăi-i dist! Da 

.



  

  

IV. IMNUL LUI G. LAZĂR 5 

Poezia de V. D Păun _ Muzica de I. Costescu 

E E TIE e 

Din raiul nemuririi tale, 

Martir al dreptului cuvânt 

In vremi de ?ntunecimi şi jale aaa 
ăi " Apostol plin! de duhul sfânt, * e 

O, Lazăr, umbră fericită,” tăi 
. ru! | pui ti 1 - » Revarsă “pacea, nesfârșit! 

  

* 
i 

pour ut can SIT tc ii 

| La ll tău” fc. vrajă lină, Da 
a ur mi Treziţi ŞI fară cu: 'noroe A 

Şi cu- 0. “Scântee 'dei “jumină” i e 
-$ ca. „i sic 
za 1) 

. o “'Suflaşi! în' neamul nostru "foc: 

Mărire, de trei ori. “alărire”! Biti 
Ia id iii ot Tini “Lazăr” sol idS! inânituire!"! ii 
lici iii Aaaa a tata ab 43 

pis poe , PE > pt) : pe reeiti i, CET ont je DPI AI) otite tt 

  

In templul minţii tale falnie . ii 

„„Răsună, astăzi fala ta , i a 
pt .. 

d Dat DDD ed e 

Și sborul, vârstelor. „năvalnie, a ă 
ami Apt io E 

i 1 Cu, noi, de: apururi, va, „cânta... pt 
e “ir ; ; ; tii „i 

“Marire, de. trei, ori. mărire ; Să 

. Lui “Lazăr, sol. de mântuire! MI 
pe a ti „e E HI 

SN eta RE a i > = =, A i pa 

n î -4) Acest imn, se'cântă; de eleșii, «Liceului, Gheorghe | Lazăr» din Bucu. 

reşti, la toate solemnitățile” scolare, 4 
Aa A ni e



1) 

3) 

4) 

5) 

6) 
7) 
8) 

„Gr, Ghica Vodă, la 30; Iulie, 899. 

VII. SCRIBRILE LUI GHEORGHE LAZ AR 
i Tatu Poti ati 

Dap ei i, iii 

Păshate: 1... -.: RE: i Pisa Suita dare Lita 

Versurile -de laudă la “logodna, „Împăratului Franeise cu 
Ludovica,. 1808, pai a d 
Inştiinţarea. câtă, „tinerime.; -pentia deschiderea școalei 
româneşti, 1818. ă 
Discursul compus de G: 'Lazăr la înscăunarea Mitro- 
politului Dionisie Lupu,,1819, at i 
Discursul compus. de, G., Lazăr, la sosirea în ţară a lui 

Apelul la enbscriere, „Pentru. „publicarea ; unui curs de 
matematică, 1822, ' 

as pui 

Aritmetica, matemmaticeascii, ȘI 36 Februarie, 1821. 

7 

"Trigonometria cea dreaptă 26 Februarie, 1821. 
Planurile moșiilor Obislavul, 1818 şi Fântânelele, 1 1820. 

3 tratati ul Pierdute : Ti O iii stiti a 

Platon, Educatorul viateli piiăcipi “al prasiei (Erzie- 
her des Grossfitrşiani von *Bissla aid). 
Cărticica învățaturilgi” morale pene copii de şcoală, 
( Sitenbiiihel” fă Seul mile D 
Invăţături moale” ale” lut” ahuittb Ehrenweich pentru 
băieţi (Sititiehe Lehren des Gotili.b Ehmenweich fir 

„Knaben).. To 
Geogrăfia matematică pentr: “copii, (Mathemătische Bd. mit, ai ata a boat pi ger beschreibung fir Kinder). ' în !
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-“ 25, Pedagogie ipnat:) după Balzmann. 
14) Istoria, lui Ion Moritz şi a copiilor săi 

des oh. Iorilz und seiner Finder). 
Istorioara morală a “împăratuiui Octavian şi a soţiei 
sale, (Kleine moralische Geschichte des Faisers Oc- 
tavian und, seiner Gemallin). 

16) Compendiu de geografia 'Transilvaniei, 1815. 
17) Gramatica, româno-germană, 1815. | 
18) Teologia dogmatică şi morală, traducere, 
19) Curs de filosofie, după Kant. 
20) Logica şi metafizica, după Kant, 1822 |). 

(Geschichte 

15) 

%) Porăţuitorul linerimei, scris în 1820 şi tipărit la Buda în 1$26, 
atribuit lui G. Lazăr, nu este al lui Lazăr, după cuni a dovedit-o d. 
O.. Ghibu, ci este o „speculație a lui Zaharia Karkaleki , după expre- 

siunea lui Eliade, iar Gramatica românească, semnată Gheorghe Lazăr, 

menutentie, şi păstrată în colecțiunea d-lui M. Gaster — dăruită astăzi 

Ministerului Instrucţiei spre a fi predată Academiei Române este o 

copie de pe manuscrisul lui Eliade, al Gramaticei sale, complectate şi 

publicate în 1828, la Sibiu.
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Bioarafic, , .. 

ie i „re 

Partea |: 1 

Partea u: Dornmante. i i E da 

am 

Dia aa e ee ŢI 
| 

ED dt pir i titei 

  

Ea ) Vreisuiri de ladă în ilin:ba:Daco- Românească. : mm aa. 

  

2) Inştiinţare, . . ci sii e : 

33) Discursul:compus de.Gh. Lazăr la: înscăunarea :Mitro- 

„politului Dionisie. .! citi îti eee sie e... 

“:4): Apelul la: subscriere: „pentru publicarea. unui :curș-,de 

.matematică de:Gh: Lazăr in-anul:1822..:, . 

3) Discurs compus de Gh, Lazăr la sosirea în ţară a lui 

   

  

Gr. Ghica-Vodă. . ... . . [| cent e 2     6) Aritmetică imatematicească. ... . .. o... 

7). Temeiurile! tri sonoimetriei cei drepte 

SI Iotărniciije păstrate, delă, Gh. A.azăr, 

        

OD iii i a: nai 

  

-I: Documente piblicate "ae: Moraru Sâdeanu. - a. 

11. Documente publicate de-d-l1.:Lupaş. ti ti. 

" TII: Documente publicate de d-l: Horia Petre ! Petrescu ', 

“IN, Anafovalele Efozilor, şi Nizamurile lui 1. Caragea Vodă. - 

  

Partea Ill: Date şi nou: cnigiiri privitoare la rieala şi opera lui 

Gh. Lasăr, î? 

L Inceputurile ingineriei în Principatele Române şi ac- 

„IENEI nise „Gliickwiinsehunges- „Gedicht. . . .... 
tie UI 

sus >0a 
Penn e ref 

  

vand ititatea lui Gh. I.azăr ca inginer de G. Popa. isseanu.
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III. Lămuriri privitoare la vieaţa lui Gh. I.azăr de [. Mateiu. 2 
—— IN. Biografia lui Gh. Lazăr de I. Eliade Rădulescu. ... 2 
— V. Datele lui G. Barițiu asupra lui Gh. Lazăr. ..,.. 260 
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