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- INTRODUCERE 

O PAGINĂ CULTURALĂ DIN VIAȚA AROMÂNILOR 

Inceputurile de cultură sigure la Aromâni, după cum am 

arătat şi “aiurea 1), le găsin mai cu seamă. printre Aromânii 

din Albania, cu centrul principal Moscopole. Aci, din timpuri 

vechi, educaţiunea s'a făcut: în: limba maternă. 

Este adevărat, caracterele de care se serveau erau gre- 

cești; “cuvintele însă, limba era cea aromânească.” Părintele 

Faveyrial și Aposlol Margarit ne o spun aceasta clar în scrierea 

lor «Etudes -historiques: sur les Valagues du Pinde 2), 

«Les Bulgares Ohrida 3) par exemple, apprenaient le 

bulgare; les Albanais de Biteouki' apprenaient Valbanais, et 

les Valaques de Moseopolis, de Nicolitza et d'ailleurs commen- 

caient Peducation un enfant par sa langue maternelle.. Le 

fait est Wautant moins douteux que nous-mâmes avons 

„touchă et vu de nos yeux alphabet gensralement suivi dans 

1) Per. Papahagi, Seristori aromâni în see. al API, Bue. 1909; bin 

trecutul cultural al Aromânilor, Buc. 1912. 

%) Constantinople 1881, pag. 148. 

3) Cfr. Visoberua, III, 1911 Sofia, Oxpngenitars, po6oR'b, Pag- 225:, 
Bătrânii seriu 1. bulgară cu litere grecești (în' Ohrida) și unii dintre ei pot vorbi 

chiar grecește, pag. 148—149.



VI 

les 6coles valagques de Moscopolis. Les caracttres graphiques 

en Gtaient grecs; mais la langue, Lidiome en tait valague. 

Les exercices de lecture y &taient suivis de pritres diverses, 

&galement en valaque. 

<Il y a plus. Actuellement encore les Valagues de Bellitza, 

pres GVOehrida, ceux de Prizrend et W'autres ne correspondent 

entre eux qwe&n valaque au moyen des caractâres grecs.. Bien 

des Albanais font la meme chose». | 

„Acest lucru sa petrecut până la deschiderea şcolilor române 

şi -sa continuat în parte și după aceasta, mai ales în Albania, 

în comunele și satele, unde nu sau deschis școli româneşti. 

De aci, din regiunea Moscopolei, au eșit, scriitori aromâni, 

ce ni sau transinis, precum sunt Cavalioti, Ucuta, Daniil, Codex 
„Dimonie, şi cari, urmând deprinderii, “au servit şi ei de caractere 
grecești pentru transcrierea limbei lor românești. 

Cultura ce se făcea în școlile din Moscopole, Nicoliţa, 
„Gramoste, ca şi cea a Megalovlahiţilor din Pind și “Tesalia, 
cert, potrivit timpului, nu era extraordinară. Ca pretutindeni 
pe vremea aceea se mărginea la abecedar, psaltire, apostol, 
evangelie și niscaiva cărți cu cuprins religios 1). 

Nouă nu ni Sau transmis decât. foarte puţine scrieri 
aromânești.” Abecedarul lui Ucuta, Eicayorpiui îBasnadta a lui 
Daniil, vocabularul greco-româno-albanez al lui Cavalioti Şi 
Codex Dimonie, toate concepute româneşte şi redate cu carac= 
tere grafice grecești. Că şi altele vor fi fost nu încape îndoială 2), 
Dacă n'am fost învredniciţi să dăm peste ele, pricina trebuește 
căutată în fanatismul clerului grecesc 3), care s'a îngrijit să le 
distrugă, punându-le la index. 

  

1) Acest fel de instrucţiune a durat până târziu și în sec. al XIX. Insu-mi am apucat aceasta. Vezi < Din literatura poporană a Aro. 
2) In Etudes historigue sur les Va 

pag. Î72-—114, se aminteşte între altele 
Şi grecește; iar eu îmi amintesc de faptu 
care se cetia aromânește, 

| 5) Aceste pagini rușinoase ale clerului giecesc ar merita ele singure un volum. Ele se referă nu numai la, cultura şi scrierile aromâneşti, ei în genere la tot ce nu eră grecesc în peninsula balcanică. 

> cap. «Instrueţiunea». 
laques du Pinde, Constantinopole, 1881, 

şi de o gramatică. scrisă în aromâneşște 
l că exista la Vlaho-Clisura o evangelie 

3
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Considerarea că abia după un secol, printro simplă în- 

tâmplare, reuşim să găsim un singur exemplar din abecedarul 

lui Ucută, din Woua pedagogie, ne poate da măsura înver- 

şunării cu care a fost prigonită scrisoarea aromânească de 

acești reprezentanţi ai cuvântului lui Dumnezeu. 

Avea cuvinte puternice să trâmbiţeze apăsat Ucuta în 
precuvântarea opului său, când ziceă: «Căci scrie apostolul 

„Pavel către corintieni în epistola I, cap. XIV. v. XVI: dacă 

m'aș închină în limba străină, sufletul mi se închină, dar 

mintea, îmi este fără frupt!>; <Voiu să mă închin și cu su- 

fletul şi cu mintea>; «căci zice Pavel [cap. XIV, v. 13]: 

acela care ceteşte pe limbă străină, las” să roage pe Dumnezeu 

să-i dea pricepere, ca să spună pe limba lui. Precum și noi îl 

rugăm pe Domnul să ne dea lumină, ca să o spunem în a 

noastră limbă». 

Ştaă, atât el cât și mai târziu Boiagi, ce aşteaptă încercările 

lor eutezătoare din partea duşmanilor declaraţi ai limbei lor. 

Informaţiuni sigure avem că la Moscopole, după cum ne 

spune scrierea Fitudes historiques sur les Valaques du Pinde, 

pag. 172—174, au apărut în limba română, pe lângă un al- 
fabet, ce se distribuia gratuit copiilor săraci, scris cu caractere 

grecești, dar românește şi însoţit: de oarecari rugăciuni, şi alte 

serieri, între care şi o gramatică: 

<Une grammaire valaco-greeque avec syntaxe, qui passait 

pour un chef-Voeuvre et qwon faisait apprendre aux entants. 

„Il Sen trouve encore des exemplaires; et il serait bon qu'on 

la rEimprimât». 

Din această gramatică, văzută de către institutorul 'To- 

mara, cel dintâi care deschise la Ohrida şeoala română, în 

care cultura se făcea după cărţile românești din România, nu 

se mai găsește -nici un exemplar. . 

Din cele de mai sus se vede că prea puţine sunt serie- 

rile aromâneşti vechi salvate dela pierzare. In afară de acestea, 

au mai apărut în Budapesta, unde se refugiase o colonie pu- 

ternică moscopoleană, după distrugerea Moscopolei, Măestra
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Ghuuvăsirii româneşti cu litere latinești, care sunt literele 

Românilor ceale vechi, datorită lui Roja (Rosa) şi gramatica 

lui Mihail Boiagi, care face obiectul acestei introduceri. 

La acestea sar putea adăogă și dicţionarul în manuseris 

a lui Ianovici, despre care am făcut o dare de samă de mult 

în «Gazeta Macedoniei». 

După cum vedem, prea puţine scrieri. Dar toemai că sunt 

puţine, se cere să fie şi cercetate şi studiate, fiindcă ele sunt 

singurele, care ne pot servi la cunoaşterea, dialectului aromânese 

din veacul al XVIII și începutul veacului al XIX. Nu da- 

torim noi oare în bună parte vocabularului lui Cavalioti, inte- 

resul arătat de istoricul Thunmann Aromânilor? Nu probele: 

de limbă publicate de Daniil deşteaptă pe dealtă parte atenţia 

unui Leake asupra ramurei sudice a neamului nostru ? 

Insemnătatea. lor, evident, este mare.. 

In afară de cei din urmă trei, primii, Ucuta, Daniil şi 

Cavalioti, înfăţişează o pagină culturală a Aromânilor, tratată 

dejă 1). 

Rosa și Boiagi, ca unii care înlocuese caracterele greceşti 

prin cele latinești, și ca unii care trăesc în contact cu Românii 

din “Transilvania, înfăţişează a doua încercare a Aromânilor 

de a-și scrie limba lor și a învăţă carte în ea, servindu-se, 

după cum foarte judicios observă d-l Bianu în Analele Aca- 

demiei 2), de litere latine în redarea limbei lor. 

Pentru cei mai însemnați dintre toţi aceştia scriitori aro- 
mâni, nu greșim acordând primul loe lui Mih. G. Boiagi, ori 
cât de mult a imprimat operei sale un caracter savant, influenţat 
de curentul de atunci latinist, curent inaugurat de către cei 
trei mari patrioţi şi învăţaţi transilvăneni Gh. Şincai, Samuil 
Micu şi Petru Maior. 

Inrâuririle suferite se recunosc uşor Și se pot indreptă 
la nevoie, iar meritul lucrării rămâne. EL ne dă gramatica aro- 

1) In «Scriitori "Aromâni, ete.>, şi în parte în <Din trecutul cultural 
al Aromânilor.» 

2) Seria II, t. XXX, pag. 6—7.
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mânească cea mai complectă şi mai metodie întocmită, înfățișind 

dialectul aromânesc âșă cum se auzeă printre Aromânii din 

Albania. 

Un singur exemplu ne arată cu prisosință această mare 

însemnătate a operei sale. 

Niciodată Boiagi, cunoscător altcum al mai multor limbi, 

al limbei grecești, bulgărești, albanezești și daco-româneșşti pentru 

a nu aminti aci decât limbile balcanice, niciodată nu este in- 

fluenţat de sintaxa particulară a acestora. Nicăiri ca la dânsul 

nu vei vedeă întrebuințate numele de oraşe, la întrebarea unde ? 

arătând mișcarea sau starea pe loc, altfel decât aşă cum se 

aude şi azi în Aromâna, adică fără prepoziţie: Alexandru . . 

se îngropâ Alexandria, Alexanaru. . . îu îngropat la Alexandria 

p. 135; ajunsemu câtră seară Cela (—Tela), ajunserăm spre 

seară la Țela p. 172; noi durnimu Cela, noi dormirăm la 

Țela p. 173. Intocmai cum se întrebuinţă și în limba clasică 

latină, 

După cât îmi. reamintesc, în afară de Codex Dimonie și 

Boiagi, nicăiri nu mai întâmpinăm conservarea acestei intere- 

sante forme latinești pe vremea aceia. Dacă deci print'o îm- 

prejurare oarecare, această formă ar fi dispărut din dialectul 

aromânesc, după apariţia gramaticei, așă după cum a dispărut 

fără urmă din daco-româna, cu siguranţă că păstrarea ei în 

gramatica amintită -ar fi constituit o mărturie prețioasă de 

existența acestei forme până la începutul secolului al XIX. 

Iată deci cum studiul acestor autori dialectali contribuie 

la umplerea unor goluri din istoria limbei româneşti; şi ce 

goluri? Este vorba de păstrarea în dialectul aromânese a unor 

forme laţinești, privite ca rare chiar în |. latină, şi păstrate şi 

uzitate numai în latina clasică, forme neexistente azi în nici 

o limbă romanică, în afară de diaiectul aromânese 1). 

| Pe lângă acestea, Boiagi ca şi Rosa înfăţişează şi o pa- 

gină culturală şi naţională de cea mai mare însemnătate pentru 

1) Cr. P. Papahagi, Forme vechi păstrate în dialectul aromân («Se- 

mănătorul>, 1910).



x 

trecutul Aromânilor. Adăpat de curentul de vigoare națională 

ce-și face drum printre Românii din Austro-Ungaria, luptă, 

ca să aducă la redeșteptare naţională pe conaţionalii săi, aro- 

mâni, atât din imperiul autro-ungar cât și pe cei rămași acasă. 

În afară de polemicile ce le va fi avut acest representant 

“al Aromânilor pe acea vreme prin presă sau cu cuvântul cu 

dușmanii de moarte ai limbei aromâneşti, și care le negau 

origină, naționalitatea, romanitatea limbei lor, găsim în chiar 

precuvântarea ce-i însoţeşte gramatica, cel mai monumental 

strigăt de protestare în contra unor asemenea, învinuiri. Această 

precuvântare fiind dată numai în grecește şi nemţește, socotose 

necesar să o redau aci și în. românește, ca oricine citind-o, 

să se convingă de căldura de care este însufleţit acest mare 

patriot pentru cele sfinte. | 

«Orice limbă este o înfățișare a spiritului omenesc; cu 

cât mai multe limbi învaţă cinevă cu atât mai multe laturi 

cunoaște mintea lui și prin urmare cu atât mai multilateral 

devine el însuşi. De aci proverbul păstrat încă din timpul lui 

"Ennius: guot linguas calles, tot homanes vales. Dar această, 

multilateralitate, ca să zic așă, nu o poate cineva câștigă cu 

nici un chip prin una și aceiași limbă, chiar dacă această limbă 

ax fi cea mai desăvârşită. Rezultă de aci că dorinţa acelora 

care suspină, ca lumea să aibă una și aceiaşi limbă, este pe 

atât de greșită din punctul de vedere al folosului, pe cât de 

prostească este din acela al punerei ei în practică. 

«Limba noastră românească, vorbită de patru milioane 
de suflete, politiceşte foarte răspândite pentru a puteă alcătui 
un totul însemnat (din contră cât de însemnat nu se prezintă 
neamul unit al Ungurilor de două trei milioane), şi care, chiar 
în ţara atât de fericită prin natura însăşi, în ţara numită de
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locuitorii săi Valahia 1), este nevoită să cedeze, în cercurile 

înalte, limbei stăpânitorilor, — are totuși cele mai sigure che- 

zăşii în surorile sale, în limba italiană, franceză și ispaniolă, 

cam ce ar puteă deveni ea când întregul neam românesc, atât 

din clasele de sus cât şi din cele de jos, sar ocupă bucuros 

cu ea şi ar cultiva-o. 

Sororile sale mai sus amintite au fost şi ele la început 

tot aşă de neîngrijite și lăsate în părăsire, dacă nu cumva chiar 

şi mai mult decât limba română, după cum mărturisesc primele 

lor probe păstrate; cu toate acestea azi, de pildă limba italiană 

este limba universală în arta cântului pentru toată Europa, 

chiar acolo unde se vorbește şi se serie nemţeşte, englezeşte 

şi franţuzește. | 

% x *% 

Prin urmare Românului nare de ce să-i fie rușine de 

limba sa, din contră el are să se simtă mândru eu ea, şi când 

el îşi va împodobi, îşi va cultivă spiritul, limba îl va urmă, 

ca, să zic aşă, bucuros, în orice caz mai bucuros ca multe alte 

limbi. Așă dară, pentru consideraţiunile greu de combătut în- 

şirate a, devin evidente flecăriile prosteşti ale pedantului 

Neofit Duca, carele, fiindcă el nu cunoşteă altă limbă, - i-ar 

fi plăcut să distrugă toate limbile din lume, iar în locul lor să 

introducă limba sa, macaroniceasca limbă greacă (după cum o 

numesc în batjocură conaţionalii săi proprii). Și întratât de 

orb este zelul său în această privință, încât doreşte această 

transformare, cu toate că însuși declară pretutindeni, că Românii 

sunt mai apți pentru cultură, mai buni și mai dispuşi pentru 

cele frumoase decât înșiși grecii. Fiind împins deci numai de 

orbirea şi ienoranța sa ridiculă, poate, în mod provocător, să . 

întrebe, unde au Românii ţară, orașe, preoți, legi, nobelime, ete? 2), 

- . x 
Ă Ei = e 

  

1) In textul german se mai adaogă: so scie în der Moldau, «precum şi în 

Moldova». , 

2) Aluzie la discursul lui Neofitos Duca, Adnţog măp. xataorăsews axohstov 

adresat Românilor din Aminciu (Meţova) și publicat ca introducere la scrierea: 

Maine» Toptov dâya, Viena, 1810. Vezi: Seriitorii Aromâni, pag. 15—17.
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„Am crezut. de cuviință totuşi să amintese numai de ig- 

noranţa. ridiculă a acestui sicofant, dară ea nu merită să fie 

şi combătută; atâta numai declar, că dacă Românii ar fi fost 

chiar Hotentoţi, şi totuși ar fi avut dreptul şi datoria să se 

cultive prin propria. lor limbă ca mijloc de desăvârşire. Limba 

română, face parte” însă cum am arătat mai sus dintre acele 

limbi moderne care sună mai frumos ca toate. Apoi este o 

limbă vorbită de 4 milioane de Români, un număr ce nu 

poate fi despreţuit, cel. puţin de un grec, ai cărui conaţionali 

abia dacă întrec în această privinţă pe Români. | 

x 3 

“<Dar să revin la lucrarea mea, care este gramatica de 

faţă a limbei macedono-române, așă cum o vorbese Românii 
din Sudul Dunării, şi care, comparată cu idiomul vorbit în 

Nordul Dunării, nu va fi fără- de folos atât pentru acei de 

aceiaşi origine, cât: şi pentru străini și învăţaţi. 

«Ca, alfabet -al acestei limbi românești am introdus pe 

cel latinesc, după cum au. procedat cu mult înaintea mea toate 

fiicile limbei latinești. 

„Apoi am făcut aceasta și din consideraţia că alfabetul 
latinesc nu prezintă. atâtea, lipsuri, cel puţin câte prezintă cel 

grecese, pentru limbile străine; iar. întrebuinţarea lui nu-i așă 

de _isbitoare, fiind întrebuințat în toată [Europa şi de toate 

limbile europene, 

” i, * a, tai e 

<Am fi avut un ajutor îmbelșugat, dacă am fi recurs la. 

imitarea latinească a lucrării Sf. Căril, anume dacă am fi între- 
buinţat drept bază a alfabetului caracterele latinești a, b, v, g, 
de, z,i,j,k&l,m,n,o0,prstu, f; iar pentru celelalte 
RX 0 A i, dur $, 4, ne-am fi silit să găsină noi semne
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simple, sau ne-am fi împrumutat din caracterele: alfabetului . 

cărilic, întroducând oarecari prefaceri în forma lor, după schema 

latinească toate celelalte metoade, precum metoada de com- 

binare a două şi trei caractere pentru exprimarea unui singur 

sunet, precum şi metoada de curând încercată, adecă: simpla 

împletire a caracterelor Jatineşti (mod, care se împotrivește 

puţin teoriei stihiografiei, lasă însă de dorit din punet de vedere 

estetic), toate, aceste metoade, sunt. supuse totdeauna. unor te- 

meinice controverse! Iar pilda întregei Europe apusene, ai. cărei 

critici în ale gramaticei suspină după această metoadă, gar 

cuveni să ne cuminţească mai ales, ci nu să ne servească drept 

desvinuire, sau îndemn la imitație. 

E 
ENE. 

«Prima parte conţine studiul literilor şi pronunţarea 

lor, precum şi prefacerile, care se întâmplă cu numele și ver- 

bele. In partea a doua am căutat; pe cât mi-a fost cu putinţă 

de scurt, să înşir cele nouă părți de cuvânt. Tar în partea a 

tmeia am tratat în rezumat sintaxa părţilor de cuvânt. Apoi 

am adăugat câţiva dialogi în cele trei limbi, fabule şi nara- 

ţiuni istorice, pentru distragere' şi deprindere. Aulorul>. 

In Viena 1 Sept.. 1813. 

După cum oricine vede, această prefaţă conţine un îndemn 

la, simţire naţională, care înalţă; cuprinde idei, care contribue 

la, deşteptarea unui popor; aruncă sămânţa, germenele unui 

curent de redeșteptare pentru Aromâni. 

Invăţat în adevărata accepţiune a cuvântului — cunoștea 

limbile balcanice şi multe limbi europeneşti — tratează cu 

competința cuvenită importanța limbei materne pentru educa- 

ţiunea unui popor; are conștiința. superiorității Românilor faţă 

de popoare ca Grecii şi credinţa. că limba română ar puteă 

deveni organ de cultură perfect, când ar fi îngrijită şi cultivată, 

întoemai ca şi limbile surori. Cu mândria omului conștient,
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pune la locul său pe sicofanţi ale căror <flecării prostești» 

nici nu merită măcar să fie combătute, când cutează să conteste 

Românilor, că n'ar aveă limbă și că n'ar aveă dreptul şi da- 

toria să o cultive. 

Revenind la lucrarea lui, ne spune verde, că doreşte să 

dea gramatica limbei macedono-române, aşă cum o vorbese 

Românii din Sudul Dunării, şi aceasta, ca să fie «de folos 

alât pentru acei de aceeași origine cât și pentru străini 
și învățați». Nu urmăreşte crearea unei limbi a parte pentru 

Aromâni, acest învăţat, pătruns de sigur de ideea, că toţi 

Românii trebuie să se servească de o singură limbă literară, 

In chestiunea ortografiei, sau, cum se mărginește el a 

spune, a alfabetului, este partizan al întrebuințării unui singur 

semn pentru exprimarea unui sunet şi numai în cazuri de 

imposibilitate, recurge la combinarea caracterelor. Desleagă cu 

alte cuvinte această chestie, care ţine aproape un secol în fră- 

mântare pe învățații şi instituţiunile neamului nostru, și dacă 

nu o desleagă în mod definitiv, de sigur, cum observă slavistul 

Kopitar încă de la 1829, nu i-a lipsit decât un mecena! 

In tot ce ne spune însă cuvântul său este limpede şi jude- 

cata, sănătoasă și senină, iar simţirea-i neprihănită. 

Dacă cuvintele lui nau prins şi nu și-au făcut drum 
cum trebuiă printre Aromânii din peninsulă balcanică, dacă 
energica lui simţire și cugetare naţională nu devine curent, 
aceasta se datorește măsurilor de prigonire luate de Patriarhia, 
din Constantinopol, care, odată cu apariţia gramaticei, a şi 
lansat o excomunicare a ei, către organele bisericeşti, prin 
care autorul era afurisit, excomunicat, iar opera condamnată 
să fie distrusă, după cum ne spune poetul H. Grandea în pre- 
faţa, ce însoțește Cartea de alegere a lui Andreiu al Bagavii 1). 

Dacă ar fi să-i găsim vreo scădere gramaticei lui Boiagi 
ar fi în modul cum ne redă unele sunete din dialectul aromâ- 

1) Bucureşti 1889.
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nesc; aceasta, se datorește en siguranţă curentului latinist din 

Transilvania. Citind însă «Parabola Fiului Pierdut» publicată 

de Kopitar, după transcrierea făcută de Boiagi, toate aceste 

mici scăderi din gramatica sa se pot uşor vedeă și îndreptă, 

căci parabola este redată perfect foneticește, așa cum vorbiau 

p'atunci Asomânii. - 

Să nu uităm pe de altă pante, că în Boiagi avem primul 

seriitor aromân și că aceştia, până la, găsirea formei perfecte, 

sunt nevoiţi să! încerce, să dibuească, să fie luaţi de curente. 

Adăpat de cultura greacă sau românească de pe-acea vreme, 

nu puteă fi cu totul neatins de curentele vremii, care, la, greci, 

pretindeau, spre ciuda multora, întrebuințarea limbei elinești 

şi disprețul cel mai desăvârşit pentru neogreaca; iar la Ro- 

mâni o apropiere cât mai mare de limba latină! Nici Bulgarii 

mau fost scutiți de această luptă; și ei la început au căutat 

să serie cât mai apropiat de limba slavă veche „Ha crapa 

yepkoBuo-craBbueiu““, pe când alţii seriau în diferite. dialecte, 

în cel vestic, estic, macedonean, ete. 

Fireşte, nu ne putem așteptă dela Boiagi, pe vremea, aceea, 

şi cu curentele la ordinea zilei să ne dea nişte materiale riguros 

ştiinţifice, care să ne servească la studiile dialectologiei ro- 

mâne; în afară însă de lipsa riguros științifică a materialului 

aromânesc din gramatica, sa, care poate încurcă pe unul care 

nu cunoaște dialectul şi care nu ţine îndestul samă de regulele 

formulate de Boiagi; și afară de cuvintele tehnice introduse 

de el, împins de nevoia de a se puteă exprimă, fiindcă nu 

le găseă în dialect, modul cum este tratată limba nu lasă 

nimic de dorit. Toate regulele sunt scoase şi formulate după 

limba adevărată, cea vorbită a Aromânilor, ci nu introduse 

după niscaiva gramatici străine. Această se observă dela, început 

până la sfârşit, când tratează despre litere şi rostirea lor, despre 

accent și despre părţile de cuvânt precum şi despre sintaxă. 

* 
XX 

Scopul nostru în această introducere nu-i de a supune
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gramatica lui Boiagi unui studiu fundamental. Am vrut numai 

să scoatem în evidență însemnătatea ce întăţişază asemenea 

lucrări şi ideile de care era însufleţit autorul. * 

Despre viaţa şi opera autorului sau ocupat Kopitar în 
studiul său întitulat: « Albanische, walachisehe und bulga- 
ische Sprache» şi apărut la 1829 în revista «.Jahrbiiche» 
der Literatur» 1). La pag. 65, 66, 72, 76 ne vorbește despre 
Boiagi. Astfel la pag. 65, după ce, vorbind despre dialectul 
aromânesc, ne-a întreţinut de «< Maestria, ete.» a lui Rosa, 
(apărută în 1809), pomeneşte de Boiagi, în următorii termini: 

<Ganz in Rosa's Ansichten, aber mit einer wicder andern 
Schreib== Kombination, tritt Mieh. G. Bojadschi's <romanische 
oder macedonowlachische Sprachlehre>, Wien 1813,8, in grie- 
chischem und deutschem Vortrage aut. Also aueh eine Gram- 
matik des macedonisch — wlachischen Dialekts, der sonst noch 
ohne andere Literatur ist! Denn diese Walachen, wenigstens 
die Mânnei, sprechen meist auch griechisch ; ihre griechischen 
Bișehâfe und Mânche liturgiren ihnen griechisch; ihre Kaufleute 
korrespondiren griechiseh; ihre Schulmeister lehren nur grie- 
chiseh; die eben erwâăhnten Werklein von Cavallioti und Daniel 
enthalten das Albanische und Walachische mot, aber nur in der 
Absicht, um daduch der Jugend die Erlehrnung des griechischen 
zu erleichtern. Die griechische Kirche, welche so gedankenlos 
selbstgefăllig die protestantischen  Vorwiirfe gegen de latei- 
nische Jesse anhort und wiederholt, denkt nicht daran, dass 
die Albanesen und diese Walachen die nămliche Besehavevde 
aus gleichen Griinden gegen sie selbst fiihren  konnten 7! 
Bojadsehi's wieder eigene Kombination des lateinischen Alpha- 
bets zur Schreibung des Macedono-Wlachisehen Dialekts gehârt 
im ganzen zu den besten, weil sie, ohne, wie die iibrigen alle 
zweyer Herren dienen zu wollen, ihrer Bestimmung, die Sprache, 
wie sie gesprochen wird, darzustellen, sich noch am imeisten 
treu erhălt.» 

  

1) Viena, pag. 59—106,
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La pag. 72 reproduce alfabetul lui Boiagi, pentru ca la, 

pag. 70 să ne spună cu privire la chestiunea alfabetului de 

întrebuințat: 

<Und wirklich findef sich der so dem von uns vorgetragene 

Vorsehlag bereits in Bojadsehi's Vorrede zu seiner macedono- 

wlachischen Sprachlehre, so dass man annehmen muss, es habe 
ihm nu ein Stempelsehneider, oder vielmehr ein Măcen gefehlt, 

um diese Idee auch wirklich zu realisiren». 

- Şi adaoge în nota, ce însoţeşte aceste constatări ale lui 

KRopitar, următoarele: . 

<Kein Wunder! Fand es doch auch der Verleger von 

Grimms klassischer < Deutscher Grammatik» zu theuer, den 

năthigen Verlagskapital von mehreren tausend 'Thalern fir ein 

Werk, das schon beym ersten Bande eine zweyte Auflage 

năthig machte, — nur noch wenige 'Thaler fiir drey neue 

Stempel zuzulegen!» 

Apoi închee: 

« Auch er musste also die fehlenden vierzehn Zeichen Theils 

durch Zutheilung zweyer Dienste an einen Buchstaben (7 fir 

a und y, z fir dz und 2), theils durch Gruppirung  mehrerer 

Buchstaben zu einen Dienste (sh fir nr; es fir “; ]j, nj, gj 

fir a CP), n (n), B), theils endlich dureh Beschnărkelung, 

Betiipfelung, ete. der einfachen Buchstaben (e fir u, selbst $ 

gehărt auch hieher) zusammenbringen. Doch bleibt ihm das Ver- 

dienst, selbstunter seinen nicht etymologistisehen Getfâhrten, 

am meisten nach Kiirze und Einfachheit gestrebt zu haben. 

La pag. 101-103 ne dă Parabola fiului pierdut, re- 

produsă la sfârşitul acestei introduceri, transerisă pentru Kopitar 

de însuşi Boiagi, cu totul froneticeşte. 

- Miklosich 1), Picot, Bolintineanu, Cipariu, Papiu Ilarian 

şi alţii în urma acestora, ne dau notițe puţine, şi câte-odată, 

nesigure, despre vieața şi opera autorului. . 

0) Miklosieh, Rumaun. Untersuchungen î Emil Picot Les Roumains de 

Macâdoine, Paris 1873 pag. 43; Bolintineanu, Călătorii la Românii din Mace- 

donia, Buc. 1862, pag. 51; Cipariu, Principi, Blaj 1866, pag. 88—90; Papiu, 

Vieaţa și operele lui Gh. Şincai, Bucureşti 1866, pag. 10. 

! 2
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Alte notițe despre acest autor găsim în diferitele scrieri 

de istoria limbei sau literaturei române, precum în ensu- 

șianu Ar.%), I. Nădejde?), Pop Vasile?), Albumul Mâcedo- 
“xomân 4), G. Alexici 5), N. Iorga 5), D. E.7) şi alţii. / 

Ce ne spune Iorga în «<Contribuţiuni la ist, lit./rom., la 

începutul sec. al XIX», p. 2, despre ce ştim asupra ]di Boiagi, 

mai jos vom vedeă că aceste cunoștințe se înmulțesc, deși 
nu grozav de mult. | 

Massimu 8) a, încercat să ne deă, o gramatică după Boiagi, 

aplicând însă sistemul ortografic al său propriu, cel etimo- 

logic; din această cauză această gramatică, întocmită şi făcută 

eu: scopul lăudabil de a fi introdusă şi răspândită printre 

Aromâni ca un mijloc de propagandă, nu şi-a putut atinge 

„ţinta. Ea n'a putut pe de altă parte să aibă vre o valoare 

oarecare pentru oamenii de. ştiinţă, întru cât modul cum sunt 

redate cuvintele nu prezintă nici o garanţie pentru filologi. 

După Massimu a prelucrat apoi Athanasescu Gramatica 

sa macedo-română. | | | 

Mai târziu la 1663 a fost, retipărită întocmai de poetul 
D. Bolintineanu, care a însoţit-o de următoarele cuvinte: 

«Mihael Gheorge Boiagi, român din Macedonia, este cel 

dântâiu ce a făcut o gramatică în limba Română-Macedonă. 

“Gramatica, sa este tipărită în Viena la anul 1815, când era 

emigrat şi trăia acolo, dând lecţii de limba greacă modernă. 

Această gramatică este scrisă în trei limbi: Română, Greacă, 
Germană. Acest bărbat, fiu al civilizatei şi invăţatei colonii 

1) Lt. bimbei şi dit. rom., Iasi 1894, pag. 3832—334; 
) Bt. limbei şi lit. rom., Iaşi 1886, pag. 97—98; 

5) Conspect al lit. rom. și literaților ei, Buc. 1815 1; 
% Bucureşti 1880 (pag. 81 de Misail) ; (pag: 107 de G. Popescu) ; 

iciprig 1900 o piterare vol. XXXVII; Geschichte d. rum. Latteratur, 

6) Ist. liter. rom. în sec. XVIII, II, București 1901, pag. 313. 
| ”) Enciclopedia Română, Sibiu 1898, I, art. -Boiadji, Mihail, unde se face 

ȘI aprecierea greşită asupra sistemului ortografic fonetice întrebuințat de autor, 
care, după D. E. ar fi imitat după cel german: <toate cuvintele româneşti sunt | scrise cu itere latine și cu o ortografie fonetică imitată, după cea germană». 8 IN asi - : , ) I. Massimu, Rapede idea de gramatica macedoromânească, Buc. 1862,



din Mosecopolea sau Voscopolea, a mai lăsat alte scrieri, din 

care traducţia câtor-va evangelii. El este cel dântâiu ce avu 

curagiul să zică lumii în faţa atâtor popoare al căror interes 

era a ascunde naționalitatea română din Macedonia, că intre 

Slavi, Albanezi şi Greci este un popor român plin de viaţă, 

de virtuţi străbune, de naționalitate. Această gramatică a devenit 

cu totul ravă, şi anevoie de aflat; un singur exemplar sa mai 

găsit, după care învățatul în litere D. Massimu a compus o noă 

gramatică. D. Massimu nu apucase a termină bine următoarele 

rânduri: 

«Metitar-ar să o retipărească Românii în eterna memorie 

<a bărbatului învăţat ce consacră toată viaţa sa la luminarea, 

«naţiunii sale și care fără îndoire, se depuse în mormânt cu o 

«mare amărăciune sufletească, văzând că toate silințele sale 

«fuseseră deşerte, de oare ce compatrioții lui se arătaseră surzi 

<la: chemările lui. . . > | 

«Şi D. C. Negri, ce totdeauna a avut fericita şi meritoasa 

ideie de a face ceva pentru aceşti Români macedoneni, se oferi 

a retipări cu cheltuiala sa proprie gramatica lui Boiagi, ca 

un demn monument al naţionalităţii Românilor aureliani. 

« Retipărirea dar a acestei Gramatici o suntem datori D-lui 

Negri; am dori ca și alţi patrioţi să vie în ajutorul ope- 

relor ce sunt a se tipări în această limbă». 

Un studiu amănunţit asupra acestei gramatici, eu oare 

care pretenţii, sa făcut de Arno Dunker: « Der Grammatiker 

Bojadăi» 1), care ne dă la sfârşit şi un glosar, cuprinzând 

cuvintele toate. | 

Despre valoarea, şi scăderile acestui studiu a tratat în mod 

foarte amănunţit, nu însă întotdeauna fără greșeli, învățatul 

profesor Jarnik, în Zeitschrift fir romanische Philologie ?). 

- *% x . a 

Cu privire la vieaţa lui Boiagi de asemenea nu suntem 

1) Leipzig 1895, pag. 1—146. 

2) Anul 1897, vol. XXI, pag. 261211.
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prea luminaţi. După Emil Picot, opul citat, sar fi născut la. 

1780 în Budapesta. Iar Dunker relevă, că cuvintele lui Bpiagi, 

dela pag. 133, care spune: eu escu Budimu nasculu, Sar 

referi chiar la persoana autorului. Socotese că aceasță nu-i 

de loc o dovadi. Probabil în pasajul citat aci, Boiagj a vrut 

să dea numai un exemplu de întrebuințarea numelor 'de oraşe 

fără propoziţii. A spus deci: eu escu Budimu nqseutu, cum 
ar fi putut spune şi: tu ești Budimu nasculu. = 

Mai probabilă este părerea lui Bolintineanu, care ne spune 
în prefața reprodusă mai sus, că era «emigrat» în Viena şi 
trăia, acolo, dând lecţii de limba greacă modernă. 

Sigur ştim că el la 1813 era profesor de neo-grecește 
la școala neo-grecească din Viena; la 1819 se îndeletnicea 
en traducerea și publicarea, scrierii pedagogice a lui Comenius; 
iar la 1829 așază pe aromâneşte pentru slavistul Ropitar 
« Parabola fiului pierdut». | 

Din notele culese la Budapesta pe la anul 1908, note 
care spre marea mea nemulțumire din împrejurări foarte du- 
'reroase, nu le pot aveă la îndemână de trei ani de zile, rezultă 
întru cât nu mă înşală memoria, că Boiagi moare la 1842, 
Februarie 3 în Budapesta, 1). Greşit deci ne spune Papiu că 
el ar fi murit în Luca ?). 

In registrul de înmormântări al bisericei macedo-române 
din Pesta se poate controlă uşor această dată. Sigur este că 
înainte de 1842 nu are loc moartea sa. 

În afară de scrierile mai Jos amintite, Boiagi a scris şi 
în limba sârvă şi bulgară. 

Papiu Ilarian, în Vieaţa și operele hui Șincai ?), pag. 11, 
ne spune următoarele despre scrierile lăsate de Poiagi: 

<Boiagi muri în Lucea-Cipariu loc. e. In Leucothea II, 
198, 203, vedem - însemnate încă următoarele două opere de 

  

1) Nu pot garantă dacă este 1842, Februarie 3 sau nu cumva 1843, Februarie 2. 
| 

2) Vezi mai jos. 
3) Buc. 1869,
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Boiagi: a) Ovbis pictus de Amos Comenius, tradus. în zece 

limbi, latina, franceza, italiana, daco şi. macedo-româna, neo- 

greaca, rusă, serbă, ungară şi germană, în 40, anunţat în 

Viena la 1819; 5) Scurtă gramatică neogreacă pentru ju- 
nimea, greacă și pentu germani. Viena 1821. 

Cu privire la Orbis piotus, despre care se pomenește 

aci, găsesc în "Epums £ A5y1os1), revistă ce apărea pe vremea 
aceea în Viena, următorul apel pe neo-grecește iscălit de î însuși 

Boiagi supt titlul Et5nors (ştire, informațiune) şi pe care îl 

reproduc în traducere românească şi în rezumat. 2 

loan A. Comenius, care se născă în Moravia la 1592, 

și muri în Amsterdam la 1671, în etate de 79 ani, a adus 

mare folos pe terenul didactic prin renumita sa scriere, Orbs 

pictus, atât pe vremea când trăiă cât și după aceasta. Polonia, 

Suedia, Danemarea, Transilvania și Olanda îl invitară ca să 

îndrepteze şi să pună într'o ordine mai bună școalele. Este 

de admis că a fost foarte vărsat în metoda sa; cu toate astea 
este cât se poate de sigur că această metodă, atât atunci cât 

şi acum încă, este cel mai bun antidot împotriva unor lucruri 

care nu se înţeleg și care trebuiesc memorizate neraţional, 

pentru că în cartea aceea se învață, ușor şi repede. Arată fo- 
loasele ei și anunţă că o tipărește în zece limbi, observând: 

| „<In limba neogrecească, în cele două dialecte rominegti 

și în cea, serbească, se publică abia pentru prima dată, Exăidera 

157 uară 2pw5Trjv popă». 

Arată titlul ce va purta pe grecește "lo. "Apo. Kopt- 

vio BexămyAwssos, formatul în 40 și pe hârtie bună. Preţul 

este pus 5 fiorini hârtie, iar în bani turcești 7 piastri (groși) 

sau. fiorini argint 2. și dă în acelaș timp o listă de persoanele 

la care se. pot, face abonamentele și anume: 

„_. Viena, la D-l Mihail Chiop&ea. 

„.. Veneţia. > _» Alexe Nicolaides.. ... 

„ Buda. >. > „Gheorghe M. sGănna (Ceapa)... 

București > > Const. D. Capşa. 

1) "Eppms 6 hepos, Viena 1819, pag. 394. Ş ÎN pi -
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Brașov la D-nii Orghidan şi Zaharia. 
Zemlin la D-l Ghina Vâleu șI fii. 
Tesalonic, > > N. Sterghiu. 
Iași, » >  Stavru Const. Radoviei. 
Ianina > > învățatul Atanas Balida. 
Cipru, » > GB. Beneducei et figli. 
Constantinopol, la D-l D. Schină și C-nie. 
Marsilia » >»  Capuda, consul general otoman. 
Miscovtza (Mişecolţ), la D-l Naum M. Dona. 
Moscova la D-l Anastas Scendru. 
Odesa » > "Teodor Serafin, 
Paris, * > > baronul Sachelariu. 
Pesta, > > Gh. Mueiu. 
Petersburg >» Gavrilovici-Socolovici. 
Seres, > >  Cueuagheli. 
Sibiu, » >  Hagi-Const. Pop, 
Smirna, la fraţii V. Castu, 
Triest, la D-L 1. Careioti. 
Hios, fraţii Vlastu. 
Iar domnii, cărora li sau încredinţat listele de abonaţi, Sunt rugați să trimită cinstitele nume ale abonaților la prea nobilul domn Simon George Sina, nobil de Hodu și Risdia (ei mv ăgxovra Xââov mad Ko3ias) sau la prea nobilul - şi Jăudatul d. Zinoviu C. Pop la Viena. 

| In Viena 24 Aprilie 1819, 
iscălit: Mwyagă T. Mroiarti 1), | 

Întru cât Boiagi va fi lăsat Și alte scrieri, între cari şi o evangelie, după cum susține Bolintineanu în prefața ediţiunei dela 1863 a acestei Sramatiei, nu putem şţi. Foarte probabil . însă că a mai lăsat, In, Macedonia însu-mi îmi reamintesc cum la Vlaeho-Clisura, între 1882—1886, după cum am mai spus-o 2) 
Pieta d 

1) La pag. 31, din Contrib. la sst. lit. rom. la înc. see. XIX, d. N, Iorga ne dă în facsimil iscălitura lui Boiagi. 
2) Per. Papahagi, Serztori Aromâni, p. 18,
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se cetiă în biserica St. Nicolae, Dumineca, evangelia în limba 

română, după un exemplar bogat împodobit în aur și pietre 

scumpe, care, astăzi, nu ştiu prin ce întâmplare, a dispărut. 

Asemenea. evangelii an fost şi în alte localităţi aromâneşti. 

Dim. Bolintineanu, în prefața ce însoțește retipărirea grama- 

ticei lui Boiagi, ne spune, că acesta «a mai lăsat alte scrieri, 

din care traducţia câtorva, evangelii> ; iar editorul Anuarului 

institutului românese din Leipzig observă la acestea: In Ma- 
cedonia, se povesteşte, că se cetiau înainte în deosebite: bise- 

rici evangeliile traduse de Boiagi şi cari, după ivirea mişcării 

naţionale a Aromânilor, au fost. pretutindeni îndepărtate de către 

episcopii greci, aşa că nu s'a putut da de nici un exemplar» ?). 

Tot acolo am reprodus mărturia părintelui I. Georgiades Murnu, 

preot la biserica macedo-română din Budapesta, care. mi-a co- 

municat, că această evangelie, vroind a o luă și nimici arhiereul 

grec din Castoria, în trecerea sa prin Vlaho-Clisura, preotul 

Papa-Sofronie a ascuns-o. Murind preotul, copiii săi în zadar 
au căutat-o, căci nu i-au putut da de urmă. Aceste informa- 

țiuni le ţinea părintele Murnu din gura unuia din fiii lui 

Papa-Sofronie, ajuns în serviciu la biserica macedo-română 

din Buda Pesta. - 

= 
- 

Fitlul lucrării lui Boiagi este cel reprodus întocmai, după 

această introducere. Din el se vede, că Boiagi, cum de altfel 

“şi în cursul gramaticei, întrebuinţează pentru desemnarea ter- 

-minului de «românesc», neogrecescul pouavrâs și germ. «ro- 

maniseh» : Tpappazn popawni, Romanische Sprachlehre și . 

apoi impropriul termin «paweăovoGAazix1)>, germ. Macedono- 

wlachasch(e) ; 

Drept motto dă cuvintele lui Horatius: 

<Dimidium facti, qui caepit, habet, sapere aude. 

Incipe ee 
Horat. 

1) A. Dunker, der. Grammatiker Bojad%4, Leipzig 1896, pag. 2, nota 1.
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Lucrarea este închinată prea nobilului domn Demetru 
Nicola cavaler de Nitta, care, după cum observă A. Dunker 1), 
după relaţiile procurate de noi, își trage origina tot din Mos- 
copole și are urmaşi la Bitule (Macedonia) Şi în Austria. 
Adaug aci, că şi familia Nitta din Cruşova și Serbia tot din 
această nobilă familie face parte. 

lată în ce modeşti și sinceri termini este concepută, 
dedicaţia cătră acest mare aromân, fără de care însemnata 
operă” a 'lui Boiagi n'ar fi văzut lumina: 

«Excelente Protector, 

«Nedesăvârșită și cu lipsuri este încercarea de față, pe 
care vi o dedic cu cele mai călduroase sentimente de grati- 
tudine. Adevărat e, că binefacerile Excelenței voastre cătră 
mine cer din parte-mi un sacrificiu mai însemnat ; eu toate 
acestea chiar dovada cea mai puternică de recunoștință ar fi 
fost în totdeauna prea slabă față de bine facerile pe care mi le 
arătaţi; intenţiile însă cu care vă prezint; încercarea de faţă 
sunt dintre cele mai curate, încât nu mă opresc să dedic 
această mică lucrare aceluia, căruia îi datorese nemărginite 
gratitudini. 

«Ceea ce excelența voastră aţi arătat că sunteţi faţă de 
mine şi față de alţii, nici nu vreau, şi, chiar de-aș vrea, nici 
nu sunt vrednic să o exprim, ci numai o păstrez și o simt 
în adâncul inimei până la ultima suflare a vieţei mele. 

<Primiţi deci încercarea prezentă ca o mică dovadă de 
recunoştinţa mea, uitându-vă mai mult la sinceritatea inimei 
decât la, inicimea darului, ce vi-l oferă, 

Respectuosul Excelenței voastre 

Mihail G. Boiagi». 

E E e 

In glosarul întocmit la finele gramaticei, am arătat, când PN 

1) Op. cat. pag. 3.
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a fost nevoie, care sunt cuvintele introduse, îniprumutate sau 

făurite de Boiagi. 

„Cuvinte ca cunoaștire, alături de cunoștere, cunuscutoru 

etc. considerate ca. <schwiilstig gebaut>» de către Dunker, sunt 

forme și cuvinte întrebuințate şi astăzi toată ziua la Aromâni. 

Nu doresc: să fac vreo vină lui: Dunker, dar multe sunt enor- 

mităţile la așa zisele cuvinte inventate sau fabricate de Boiagi. 

Câteva exemple numai: facatoru (făcătoru), insirinatu, caretă, 

căsătorli şi alte multe, sunt cuvinte întrebuințate în dialectul 

aromânesc. 

Apoi cuvintele indâru, inprapă, semanarea, sumenja 

(conştiinţa), voltă, znuia, sunt de asemenea cuvinte ce se aud 

şi azi parte la toţi Aromânii, în genere toate la Românii din 
Albania. Cuvântul semanare, mângâere, consolare, îl întâm- 

pinăm şi în Ucuta!) supt forma «sămănătoru> : 

Amivă de nţeru, sămăndtoare, duhlu a ndriptatel”, 

tine ți ești tuțido, Impăvate ceresc “(din cer), mângâitorule, 

duhul adevărului (dreptăţii), care pretutindeni eşti 81/25. 

Noi nu ne putem pronunţă cu siguranță asupra originei 

acestui cuvânt; cu oarecare “probabilitate Pam puteă deriva din 

cezaminator», iar verbul din «examinare»; greutăţi de înţăles 

şi chiar fonetice însă există. 

Znuescu, am arătat în glosarul dela Scrut. arom. p. 261, 

că se derivă din nou cu prefixul s,—după analogia vorbelor 

începătoare cu s-—și devenit z din pricina următoarei con- 

soane n. Voltă este cert de origine italienească. In graiul 

Aromânilor din Albania mai există şi alte cuvinte, în care 

se vede influenţa italiană, că fede, credință, libertate, ete. 

Sunt multe lipsurile şi neexactităţile din studiul lui 

Dunker, seris de altfel cu cele mai curate intenţiuni. M'am 

oprit asupra acestor câtorva exemple, ea cetitorul să-și poată 

face numai o idee. 

1) Papahagi, Seriitori aromâni, glosar pag. 243, art. sămănătoru.
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Numele de boiagi este turcese şi se d&rivă dela Bota 
(culoare), plus sufixul turcese -gi, care serveşte la formarea 
de substantive care fac, îndeplinesc ceva (nomina agentis). EI 
înseamnă «vopsitor». Aci este locul să spun, că până cam la 
sfârşitul sec. trecut fiecare oraş, comună şi sat aromânese din 
peninsula balcanică era bogat în tot felul de meserii, încât nici 
un „obiect de care simte nevoie cineva pentru trebuințele casei 
nu venia din afară, ci era produsul industriei casnice aromânești. 
Meseriile ca boiagi, cufila” 1), l'eptina 2), avrgintar, etc. ete., 
erau: în onoare și practicate de oameni care treceau de notabili 
în sat. 

Boiagi-ul se ocupă cu vopsitul cănurilor, care serveau la 
țesutul chelimurilox, velințelor, cergilor, scutecului (un tel de 
abă); apoi al tortului, ce servea la împletitul ciorapilor, polilor 
(șorțuri felurite), brâelor şi altora. 

Secretul vopsirei se transmitea de multe ori din tată în 
fiu. Nu oricine putea vopsi, ca să nu se iea culoarea la soare 
sau la spălat. 

Dorinţa mea a fost ca lucrarea aceasta. să apară în 1913, 
când se împlinise un secol dela prima ediţie. Evenimentele 
desfășurate atunci însă m'au oprit de a mă puteă ocupă cu 
tipărirea ei. Sa cules .deci în 1914 Și dacă am tot amânat să o 
dau la lumină până atuma, am făcut-o pentru cuvântul, că 
am vrut să utilizez oarecari date cu privire la vieața şi acti- 
vitatea lui Boiagi, şi care am-tot sperat, că, liniştindu-se lu- 
crurile în orient, îmi va fi îngăduit să le aduc dela Bitule, unde se află dela 1912. Nam putut și a mai amână darea la lumină a operei lui Boiagi este peste putinţă. 

În i 

1) Armurier; 2) cel care face daraci, spete şi alte obiecte de răsboiu,
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"Ţin să exprim aci cele mai călduroase ale mele sentimente 

de recunoștință sinceră D-lui Mihail Popescu, vrednicul admi- 

nistrator al Casei șeoalelor, prin bunavoinţa și interesul căruia. 

avem nemărginita mulțumire să reînoim amintirea unuia dintre - 

nemuritorii patrioţi aromâni. | 

Incheind, nu mă pot opri de a nu-mi exprimă marea 

mea părere de rău că autorii aromâni dela sfârşitul secol. al 

XVIII şi începutul sec. al XIX, care prezintă atâta impor- 

tanță pentru a fi lăsat cunoscutele pagini culturale şi naţio- 

nale, nu mai figurează deloc dela o vreme în cărţile didactice 

de istoria limbei şi literaturei românești. Cum am vrea oare 

„să inspirăm conștiința naţională, so întreţinem și s'o desvoltăm, 

fără, să pomenim viitparelor generaţiuni de cele sfinte, în licee, 

înainte de a sbură fiecare în lumea mare, când poate nu i 

se va mai da prilej să auză de ele? 

Să nu se uite că Aromânii sunt vniţi cu Daco-Românii 

prin limbă, datini, obiceiuri; prin vicisitudinele asemănătoare 

ale trecutului lor furtunos,. care nu i-a putut răpune ca pe 

alţii care respiră acelaş aer ca și ei; să nu se uite că acești 

Aromâni au nevoie de ajutor, de sacrificii din partea Româ- 

nilor din Dacia; iar aceștia au datoria de a se interesă 'de: 

Axomâni și pentru un interes superior ce le aparţine lor, Daco- 

Românilor, — acela de a aveă, totdeauna cuvânt precumpănitor 

în peninsula balcanică. Și nu eu sunt unicul care spune aceasta. 

Au spus-o mulţi, iar marele istorie al neamului N. lorga a 

trâmbiţat-o de nenumărate ori: 

«Noi avem 0 îndoită datorie faţă de (Românii) Trans- 

«danubieni ca unii ce suntem cei mai mulți și, cred, mai bine 

<înzestraţi, ca unii ce nau robit nimănuia, noi trebuie să în- 

<trebuințăm asemănările istorice pentru a cere în peninsula
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<baleanică o egemonie de care ne-am desinteresat, dobitoceşte, 
totdeauna» 1. e | a 

Să ne silim deci: a cimentă conștiința “naţională aşă, ca 
să cuprindă pe toți: Românii şi să căutăm a repară o greşală 
neertată, făptuită de curând, căci în manualele vechi de istoria 
limbei și literaturei românești nu se găsește. 

Silistra, 24 April 1915. 
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PARABOLA FIULUI PIERDUT 

(Ineditum, handsehriftlich mitgetheilt von dem oben belobten Gramatiker 

M. Bojadsehi) 

(Inedită, împărtăşită în manuscris de gramaticul M. Boiagi, lăudat mai sus. - 

- Nota lui Kopitar] ?). 

  

Dăse Domnul paravulia afîsta: Un om aveă doi hiilă. 

Şi qă'se mă tinerlu di Xeli a tătă sti: Tatâ, dă-ni. pârtea, 

ți ni cade di avârea. Și lă înpărță tutiputa. Și dâpă nt mâlte 

qăle adună tâte hiiPlu aţ€l tinerlu, şi înk'ist în hoară dipăr- 

toasă, şi acold răspăndi averea lui, bănă ndalui dismălărât. Și 

dâpă ţi xudisi iel tite, se fâţe foame mâre tru h6ara aţeă, 

şi Xel înţipă si lișănă. Și se dise și se alik'i di un di înţităte 

a hâarili aţibeă, şi lu pitrică la âgărle a lui, si pâscă porţi. 

Şi-i ieră dor, si șă umplă pănticlu, a lui di glinde, ţi măncă 

pârţi, și vărnu nu Pi dedeâ. Și după ţi vine întră'su dăse: 

Căţi argâţ(i) a tată nui tipurâseu di păne, e iu kerdu di 
fGame. As me scol și as nergu la tâtă nu, și va sili dă: 

Tâtă, amărtipsii în ţer şi di înănta tă, și nu ahărzescu piă 

si me cPem hil(ii) a tăi 2). Şi sculă nduse vine la „tată su. 

Ş) nica di dipârte. lu vidi tâtăsu, lu ld n la, și cură ndalui, li 

1) Redăm aci bucata aceasta foneticeşte, întocmai cum este împărtăşită de 

M. Boiagi, sistemul de transcriere este cel întrebuințat de noi în diferitele publi- 

caţii folkloristice aromânești. WE. 

2) Citeşte: A tăi.
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«balcanică o egemonie de care ne-am desinteresat, dobitocește, 

totdeauna> 1). ” 

Să ne silim deci a cimentă conştiinţa “naţională așă, ca 

să cuprindă pe toți! Românii și să căutăm" a repară o greșală 

neertată, tăptuită de curând, căci în manualele vechi de istoria 

limbei și literaturei românești nu se găsește. 

Silistia, 24 April 1915. 
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PARABOLA FIULUI PIERDUT 

(Ineditum, handsehrifflich mitgetheilt von dem oben belobten Gramatiker 

M. Bojadschi) 

(Inedită, împărtășită în manuscris de gramaticul M. Boiagi, lăudat mai sus. - 

. Nota lui Kopitar] 1). 

  

Dăse Domnul paravulia afsta : Un om aveă doi bili. 

Şi qăse mă tinerlu di jel a tătă sti: Tată, dă-ni pârtea, 

ți ni cade di averea. Şi 1ă înpărţă tutiputa. Şi dfipă nf mite 

dăle adună tiite hiPlu aţel tinerlu, şi înk'isi în hoară dipăr- 

toasă, şi acolă răspăndi averea lui, bănă ndalui dismălărât. Şi 

dâpă ţi xudisi iel tite, se fâţe foame măre tru h6ara aţeă, 

şi Xel înțipă si lișă'nă. Și se diâse şi se alik'i di un di înţitâte 

a hGazili aţiPei, şi lu pitrică la âgărdle a lui, si pâscă porţi. 

Şi-Vi ierâ dor, si şă umplă pă nticlu, a lui di gPinde, ţi măncă 

porţi, și vărmnu nu Pi dedeâ. Şi după ţi vine întră'su Qăse: 

Câţi argâţ(i) a tată nui tipurâscu di păne, e 6 lerdu di 

f6ame,. As me scol și as p'ergu la tătă n'u, şi va si li qăc: 

Tâtă, amărtipsii în ţer şi di înănta tă, şi nu ahărzeseu piă 

si me ctem hib(i) a tăi 2). Și sculă nduse vine la tată su. 

Şi nica di dipârte. lu viqă tâtăsu, lu 19 n'ila, şi cură ndalui, li 

  

1) Redăm aci bucata aceasta foneticeşte, întocmai cun este împărtăşită de 

M. Boiagi, sistemul de transeriere este cel întrebuințat de noi în diferitele publi- 

caţii folkloristice aromânești. 
N. E. 

2) Citeste: A tăi.
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cădi pri gâșă, ş lu băşă. Și Ti dăse h'iblu: Tâtă, amărtipsti 
înţer și di înă'nta a tă, și nu ahărzâscu piă ţi me cPem h'iP 
a tău. E tată su dăse catră huzmelk'arți: seGateţ strânea aţeă 
prâta, şi învlaşteţiu, şi dâţ nâl pre mă'na a lui, şi cătăr pre 
ăi&Gare; și adâiţeţ viţăllu îngrișatlu, și tăliățlu si măncăimu, 
și si nă gudim, că aistu h'illu a n'eu mortu jeră, şi înviă 
LÎmvij€], Kirât și se află. Şi inţipâră si se gudiâscă. E b'iPlu 
a lui mai mare terâ I4 âgrul, şi v'inăndalui se aprul'€ di câsă, 
audă Î) musikie şi &6eur. Şi climăndalui un di huzmel'âr 
întribă' ţi va si cPâmă afîsta. E aţi li dăse: Că vine frate 
tu și tăl6 tâtă tu viță lu aţel îngrişâtlu, că Vi vine sănătâs. 
Nărăinduse nu vrâ se intră înintiu. Tată su dicâra ieșindului 
lu pălăcărsiă. E aţel Li apucrisi, şi Qăse a tată sui: Ia iu 
ahtănță ah ţă lucr€d, și vărnoară nu ță căleăi dimăndă& ânea, 

-și a nfa văvnoară nu ni dedâș ied, si me gudâscu cu oaspiţl'i 
a n'ei. E câra vine hiibtu a6stu, ţi șă măncă' avârea cu 
pută nele, Pi tăPâș v'iţellu ațel îngrișâtlu. "Şi aţă! Vi (lăse: 
Fiâ6r, tu tâtună cu mine jești, și tâte a mâle a tâle suntu. 
Mă lipseă si nă hărisim și snă gudim, că frâte tu afstu mortu 
jerâ, și învi6, şi lerdât şi se află'>. | 

După /ahbiichev der Literatur, vol, 46, pag. 101—103, 
publicată de Kopitar, care o însoţeşte de cuvintele: 

<Man sieht, dass der macedonisch-walachische Dialekt von 
dem dacischen sich unterscheidet: 1. Anstatt 'des Slawischen 
durch einen stărkeren Zusatz von Griechish: v. 11 paravulia ; 
12 tutiputa von ză inone (das Etwas, vie tranz. rien nach 

„Raynouard, vom lat. rem ; die Habe, das Vermâgen); 13 hdara 
von X6pa; 14 zudusi v. 2E0îeio; 16 dedeă v. top; 28 pa 
lacavsia V. Tapanaid et. 2. Dureh die feinere, ebentalls gră- 

„cisirinde Aursprache des Zieschlautes tsch wie tz: ațel fi 
acel, ţi fiir te u. del. So spricht auch der Venetianer Hinque 
[= ţinene] statt des toskanischen cinque [&inque], und zelosia 
fiir gelosia. Der Macedonier aber hat bey den Nachbarn in. 

  

1) Citeşte: aogă.
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Serbien wegen dieser Aussprache (uinu fiir vinu) den Spitznamen 

des Zinzers (Zinzaren) erhalten, ein Name, den eben dieses 

Lautes halber auch 'die Micke (âsterr. Selse) im Italienischen 

fiihrt: la zinzara». | 

Observ-'că dedea (== dedei) este derivat din latinul ded: 

(dela vb. do, dase), ci nu dela 2tâop4; iar pretacerea lui & în f, 

nu-i influenţă grecească, ci-i evoluţie firească a limbei aro- 

mânești. De altfel constatarea autorului, că acest fenomen se 

găseşte și la Veneţieni trebuiă să-l puie pe gânduri. 

(Nota editorului). 

ODO—————



  

  

  

TPAMMATIKH 
POMANIKH, 

HTOI 

MAKEAONOBAAXIRKH, 

SXEAĂIASGEISA KAI IIPOTON EI2 EQ AXGEIZA 

YDO 

MIXAHA [. MILOIATZH, 

AIAASKAAOY THE ENTAYGA AN AOEAAHNIRHZ 

XXOAHZ. 
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Romanije, 

oder 

OR acebdonobwlabijhe 

Spradblebpre. 
Berjabt und gum erțten Maple Berauâgegeben 

von 

Mibail 6. Bojatidi, 
dijeutlicen griecijdyen Cebrer der Bieţigen 

National= Scule. 

  

EN BIENNH THZ AOIZTPIAZ, 

EN TH TYNOTPAGIA TOI 'I9ANNOI ENIPEP. 

1813. 
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MIXAHA T. MILOIATZH, 

AIAAEKAAOY THE ENTAYBA ATLAOEAAHNIKHE 
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Romaniide, | 

oder 

| acedonoladiide 

Sprablebre. 
Berţapt und zum erjten Maple Berauâgegeben 

don 

Mibail 6. Bojabigi, 
Sffentlicgen griecgijepen Qebrer der Biejigen 

National= Sdule. 

  

EN BIENNH TH5 AOYZTPIAZ, 

EN TH TYINOIPAGIA TOI "IQANNOI ENIPEP, 

1813,
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Borrebe. 

Jede Sprache ijt ein Xbbruă 

deg menjelicen Geijteg. Xe 

me Sprachen man daber ftu= 

dirt Bat, bon deţto mebr Seiteu 

Bat man Diejen Geijt fennen 

gelerut; Dejto bielțeitiger tvird 

man felbțt. Daber jeit Cuniu$ 

d03 altbeivăbrie Spricivort : 

quot linquas 1) calles, tot ho- 

mines vales. Dieje Bieljeitigz 

feit ivirb FeineBiveges dure) Die 

Senutuig einer Sprache, und 

wăre e8 febțt die berbăltnik= 

măfig bollfonumenţte, erreicht. 

Daber îjt der IBunich, Daf Die



t 

îjdedev sivou și EyreheoTăTy). 
“Bivreddevy 1) dy) z0d vă Ex 
dog 5 w&opog. play vAGoaLv 
iv  mâoov  orpaAutwy) dă 
mEpovs Tijs pedelac, doov a- 
Vovjrog mă. p&poug 705 vă 
add) sic zepălew, 

“H vjpertpa Biaxeui "pasa, 
Tjos  &prăstra ră TEVOĂpoV 

pură tovvitoy PX, Bug mo- 
Amnâs modă Aaaa pvc, 
ore vă ovyuporiowowy Ey d- 
EtbAoyov Boy, (mâoov & 2 
To)  Evavriov eîvu oi î5w, 
1) Tpâv pr)ovvlov jvoptvo 
Obrmypo!) rug mad ete ay 
Ti En pboeog puâv ooorov 
257%), dnd 02 mâv narol- 
NY aTîig uadovutviv  Băa- 

„Xloy, mpEmev ele Tiiy  Sbrdo- 
_Epav Opaipay vă  brroxeoptoy) 

sic Tv vAGO0av râv Yjpepo- 
vevâvry, Exet Exey-pbobe Giotpar- 
AsoTărac  zăc dbe)păs adr, 

„lov mi îmi, adr 
xoi, ionaviv  ŢAGOOav, 200 
d, îbvanat na ari) vă Tevi 
âv jdedev dmonriog) nori Ti 

Gov 705 29vovg, 
and dwwrâpov Eug NATuwTEpov 
Baduod ! 

ezupEdetav 

gange XSelt eine Spracge Băt 
te, eDen fo iibereilt bon Seite 
des Rubenă, ală er ungereint 
bon Seite der Vusțiibbarteit 
it. 

Uinjere walacgijee Mutter= 
Îpracpe, Die bou etiva 4 Mil: 
lioneii Geelen gerebet ivird, Die 
aber Disher politijd) zu febr 
gerjtiictelt Țind, um eine Dbebeu= 
tenbe Siaţie zu bilbeu, (ivie be= 
Deutend find dagegen die ver 
einten 2 big 3 Sillionen Un= 
garn!) bie felbit in dem bou 
atu: fo gliicflien Qanbe, da3 
nad) feinen Belvobnern die 
Xalacey  genannt ivird, fo 
ivie în Der Voldau în dex 
bbbern Sphiire der Sparebe der 
Ctattbalter ieicben mu, Bat 
an ibren Geptveţteru, der ita= 
liânifebeu, frangbjijepen und 
Îpanijegen Sprache die jicerțten 
Biirgen, iva3 aud) aug ip 
Ierbdeu fiuute, tveu fie Țicd) 
cint Der gliictLiden Pilege der 
gantgeii Matiou, Boer und Mie 
Derer, exțreuen fănnte !



Ai âvorăgw  sionutva” d- 
dedat: mpotuwbav ££ doXîi 
„oi ada Ex Tijs ari ăy 

BL WEyaATEpAG 

voi Tiwyeias, 6 MO -Tă w- 

rogopedstag 

Câueva  mpâra  Bowiţuta  pâs 

dmodernvbovowv, sivav pi Boy 

050, “în Tapodetypa- 

Xăpw, i now ŢĂGIOA 
zi  Vopupătav sis GAT 

og 

vă 

iv Eber, &mov ăhus 1] 

nreppuavr, dpi, Ma Yaă- 

d &urdodvrar: nai "Ypăpovrat. 

“Odev 5 Bădyos panpăv dn 

75 vă Evrparnij Tv YAGOSAV 

mov, See ziv. vopiGer pă- 

ora, no MOSXYTIWă Tov, Noi Urav 

aărăg OToMO Tă Trvedud Tov, 

9ehe 7 ânoXovoijpe 7po%5- 

wc, or eimety, noi ij "7AG59- 

0% mov, TpoduuăTepov 

aa awvâc. "Er Tv ăyw si- 

eyjptvov om  Gvavrtepij tv 

gizuâv vpivovrat dep” Eawrod Tv 

cpavegoă, ci, dvotrov phvaptai 7ob 

oyodasuuo Neopbza Aot- 

ma, Bom Emerdi ars dv 

zEebper văpplav &ĂATV YAGS- 

av, damă vă  EEodoYpedom; 

Zdag 7ăs "ŢAwooas Tod VOSOV, 

pad ve adrâv Vă 9WST1j9%] 
PI IO II oa 

1) Cit: lingua. 

TOpă 

r 
LO 

Qie ebenerivăpnten Sepivez 

fteripracben gingen uripiinglicb 

von gleicger, ipenn nicht noco 
grăgerer Unbegolțenbeit ud 

„ Vrimutt) au, ivie e8 die nod) bor 

Bandenen erțteni Verjuche bez - 

ieijen. Und nun ițta. B. die itaz 

[iânițepe Sprace bie alIlgez 

meine Sprache fii den (ez 
fang în gang Guropa, au îvo 
man fonjt Deutie, engtițd), 
îcanabije) îpricbt und icpreibt! 

Ygeit entfernt alțo, daf der 

YSlace ţic) feiner Sprache zu 

îcpămen Bătte, darț er ficb biel= 

mebr S[iict Dagu iviinjeben, td 

menu er jeinen Geijt nur bildet, 

îo tird ibn aucb die Sprache 

tvillig folgen, ipilliger al3 man= 
je anbere. Plug dem Sbengejag= 

teu, iva8 auf unumitiglicheu 

Grunde berubt erbelitbou jelbțt 

die Ricptigteit der univiirbigeu 

Bumutbungen des Meobhy= 

tu Duta, eine neugriecpiicb= 

en SBedanten, der, iveil er jelbțt 

nicgt& anberă fatur, (ars et lin- 

qua) non habetosorem nisi igno-



cp 

, a 7 i 

3). ăn Tov Tv poxapw- 
3 3 A e < AV Ypouniaiv, (naYos oi 6- 

uoyevelg  curob mepuyeddivreg 

zîw  von&lovoi.) Ko z550y 

zwpiâg  eivat 6 (og adr05, 

core eUyeTat TavTyjy iv e- 

TafBodiy, &v adres &uodoyet 
zods Bădyovs navrayod. BeA- 

TtobpEvovg, sbepvei; nai 7po- 
PopoTăpove els ză Madă 7ropă 
mod idiovs Tpounobe. "Eu ro- 
aDTYjS  <vrpAGrrjrog uOvov: mod 
motăapubdovs  dpuadeiag Gpu6- 
pevog &bvarat oiovel TpOKAĂGV 
vă tură mod Eyovaw oi Bd- 
yo 

Vâpove, ebyâvstav;. wa. ur, — 

e 2 Z 7 E ENADXLAV , TOAwW, lspeiG, 

M' Aov 70070 portie pd 
vov Engene v God 1) vye- 
dowdâris  uădea 705  ovuo- 

obăe- 
piac. 'Tâgoy 38 270, du ăy 

ăvrov,  dvauptoewg 38 

ci Bidyo TOeăsv etvou mai 
“Orevrârar, îidesv usi p? 
ov mod si aro mă 8i- 
ALO 00. 7 uptog 0 vă ze- 
Azonotihăo Bă te  tătae 
SavTâV "pAÂSST)S, bg TUGOOtpVE- 
Soăzov pEsov sie moro GAY 
ce 4 pr dovvluy 

ToăY po 

apps, 
sivar SĂ% a - 

rantem) alle Sprachen der 
XSelt auâroiten micbte, uim jein 
maccaroniiches Griecbije 
(îvie e3 feine eigenen Qandâ= 
leute belacgen) dațiir zu pțlan= 
gen! 1lnb în blinb îjt țein Giţer, 
da$ er biej tviiujept, măbrend er 
jelbit die Yladen fiir Bil- 
dungâfăbiger und beţţer 
ertennt, al3 feine eigenen Grie= 
cent! Sur in diejer Berblendung 
und Lăcherlicen liniijjenbeit 
fani et, ivie Berauforbernb, 
Îragen: Y%3o denn der YBlacpen 
Rand, Stadt, Priejter, Gejebe, 
[del 2c. fe? 

Doc) beriibrt nur miipte 
Diețe anmaende und Lăcberlicge 
Uinivijțenbeit dea Syfopbanten 
iperden; VBiberlegung braudt 
jie nicgt. Wăren die ISacpen 
Sottentoten, jo bleibt ibnen 
doch imuner da3 Mecpt und 
die PÎLicgt, fi durd) ibre 
cigene Sprache, als durd) bas 
abetmăbigite Mittel, zu 
berbolttoinuneu. YBir Daben Diez 
jet Spracpe aber fepon oben den



cpăvyjtoy, mobĂdyioTov sis Eva 

poumdy, mod  &rolov Tv 6- 
? 

> 

uoyAcoswy 5 dpthpâs 2ăv brep- 

Balver zagă TOĂĂ Tv dVWTEpW. 

A) ăc 2Adw sic 7 Endv 

pwov Epyţov, ză. moov eivat Y, 
Pe $ Ei 

Tagod0a "papat, Tîjs pal- 

uesovofĂayuiis ȚABS9T)S,  XA- 

og mA. ovvediţera” 7rapă 

mois mode . peonubpiav 105 

Aavobfewg oimodov  BAdxois, 

îs 6molas bus ij Tapăde- 
Î 1 397 - a 

og pă md iti Tijs Aavov- 

swoowamic î) Băv Ea sivar Ik 

negri ei Tod; Gpuoyeveis 095 

sic mod EEvovg Wa 7enatdev- 

pEvobG- 

Adoâfrrov marne tijs BAa- 

Ni; VAGOOHS  OVvErata, Tă 

Aarwndy, vag Exapav TO 
mpârepov Na Bou ai dwya- 

Epes Tij; Aazviuiis. 

Kai ăAwg Est?) To Ao- 

zwunâv &ApăBrjTov TOBAGXISTOY 

  

1) De sigur: AavovfecapuTiui)e. 

wp - 

Rang neben der tvoBIflingenb= 
ften alle neuen Spraceu mit 

Recht angeiviețen, and 4 Mil= 

Lionen Slacgen Ținb feine uz 
bebeutende Boltântație, aan ivez 

uigiten fiir einen Sriecyen, Dej= 
fen Spracpgenoțțen jelbit Die 

Bapl der obengenaunten faut 

iibertrijțt. 

Um nun auf meine Abeit 

zu fontmen, Îo Babe ic) Bier bie 

Gramumatit der Macedonoivla= 
ijegen Spracpe Liefern ivolleu, 
wie fie iiberbaupt îm Siiben 
der Donau iiblicd îțt. Dar 

au8 ivirb die Bergleicpung mit 

den Norbdonauițegen Mundar= 

ten fiir Ranb3leute, frembe Ge= 

legrte, nicpt umninterejțant febu. 

3 Babe da8 Lateinijdye 

Vlphabet zur Sereibung der 

ilacițeben Space combinirt, 

ivie e3 alle Tiegteripracpeu der 

[ateinijebjen boi jeber getbai: 

Daâ lateinijepe Alpgabet îjt 

ipenigitteng nicpt mangelbajter



110 

3 etvou 2ĂAensoTepov drd «
 

5 pauntnăv vă EEvas "Țbo- 

S06,  Vire 0T0 NATĂY PT9IS 
> 

civa 650 Ave xToTEpa NOW 

cdou ară mă mopăv Ev X pie 

îvos mad Br miv E5p- 

Tv sis Gius Tăs edpwrraiăe 
7 

“p5S50G. 

Tip dapisorărijv BorYeav 

jjdsAs  mpoouâvn 26 BEBoua 

Go play Aaztviniv piu ov 

“05 Epyov 705 dy. Kvptidov, 

aviswog "mA. mis, e Bow iv 

jpYeis  perayeipoYij ră Aar- 

vă stoyeta a, b, v, 9, d, 

e zi,j,klm,n, 0, p, 7, 

5, t, u, f, dy 83 mâwv 1o- 

Tv EX, UI, VU, I-a, %, h, 

da - 

veto) sic zobro TaApă 705 Wy- 

a SI A, Epebom va mă, 1 

PAD  dĂcpaftimov  perăzivoc 

peTagoAti; Gus zii poppiig 
aUzăv ET 7 Xaztventregov 

Sima” bot 88 ali dora pt- 

dodo, oiov 1 votv î) av 

Sroyeiwv sbwheos es Eucppaotv 

Wâs cpoovijs, adr, ze 1 vewot 

Somtwpaoyetca îm). 1) *puuwi) avp- 

Thoxi, Tv Xauvnâv orovyetey 

al da3 griecijebe fii fremoe 
Sprachen, und der Mikbraud 

dejjelben teniger aujțallend 

(anjtbfig), eben iveiler băuţiger 

unb geivibulicger îjt. (Răbm= 

lic), es imird zur Sepreibung 

aller Spracben De3 gegentvăr= 

„tigen Europa geinigbraugt.) 

Die auâgiebigite 9bpiilțe 
ipăre freli) nur bon einer 
lateinijepen Radabmung deg 
Berțabrenă de Veil. Syriltă, 
iernut 1nan nămlic) Die Lateini= 
Îcen Buchţtaben: a, b, v, g, 
de z,i,j, kk, l,m,n,o, p, 

st, u, £, Die aud) bey ung 

entiprecpenbe Raute fidea gum 
runde Legte; fiir Die iibrigeu 

5, XD d, n, m, 5, th, A, 
aber, neue einface Beicben 

bingu erfânbe, pber aug 
den tyrillijegen Alphabete, at= 
lenfaliă mit einiger Mobiţifa= 
tion ibrer Sejtalt, dazu entlegu= 
te, guerivarteu. Dle anderu D= 
Biilfen und na mentlic) die So 
binatiouă = SMetbode (3ioe y, 
dreb Beideu zujammen fii



  pr 
e (apimoe, ae ei pâv Tv 

Veogiav Tis ovotyeoypacolas &- 

Ahpov Evovusizar, psrEyer bus 

dog anegonahtas) Bau XE 

R od, ai ptdodo, broxewrat 

mdovzore sie avdoias VensAut- = 

ara S A AI PI A 

SI VOAL TO TOGA/SIY HO TU 97
 

os Tis  Boruiig  Eopoorns 
7 

e Gmolas ci pina Srevă- 

7 

Eic pâv o0bv 7 29670 pe- 

pog a069r “îi Boowardta, mei 

269 popă, ij; TE Tupo- 

«ppăvasa soy Zvvijmv peră 

GUVTopla; VĂ MATAITALGU ră 

2wvo pEovj mod âmov. Kai 

sie. md mpizov Ev ovvtbe Tep 

ie ovyrăăewg 6 705 A&pov 

206. Meră rada  Epă- 

=
:
 

seca peprnobs AcaAâyovs 

us! SS 

einen Caut) und felbit Die neu= 

verjuctjte, der Tbeorie der Bud)z 

ftabeniebrițt imeniger imiberz 

îprecenbe, aber docd) den. Sez 

icmact beleidigente, blofe Bez 

îcnărfelung der Llateinijegen 

Bucbțtaben ioexden inumer gez 

griiubeteu Ginivendungen 

auâgeţet fewn. Baa Beyipiel 

deâ ganzen NGeţteuropa, dejjen 

qriinblide Sramunatifer alle 

iiber Dieje Methobe feuțzer, 

jotite utn8 zu Varnung, nicht 

aber zur Sntiehuldigung oder 

ga: zu Nacpaburung Dienen. 

Des exjte Theil entpălt alo 

die Rebre bou Den Bucbitaben 

und deren YuSiprache, und 

bou der Verivanblung der 

Budbitaben tvelce în ben 

Rennimărtern ftatt findet. Su 

dem aivepten Theile babe id) 

mich nad meinen Străţten 

bemiibt  fiiralid) die neun 

Theile der Mebde zu burd)= 

geben ; în dem britten Tpeile 

babe îc0 fur bon der Aoutţii= 

gung gebanbelt. Sernady babe 

id) einige Gefprăchein allen bre



ie 

ua ei Trăs Tpaie “Aaa, M5- 

Vovs ai îoropinăe Awyiiseie 

Xăpwv doro Ko "pupva- 

oiac, 

"Ey Biâwq ră 1. Zezreufeiev 1813. 

“O "Euărre. 

Sprachen, Yabeln und Bijto= 

rițepe Srsăblungen mitoructenr 

lațjen, zur Unterbaltung und 

Vebung. 

Tien den 1. September 1813. 

Der Veransgeber, 

 



“POMANIKH”, "HTOL MA- 

KEAONOBA AXIKH 

TPAMMATIKIH. . 
  

ME g pos A. 

KEGAAALON A. 

Iegi râv Tpapudruy mal vlis 7rpo- 

eopâg abrâv. ” 

Oi mâpav 705  Aobvăpews 
“Poopăyor, ppovv  Mamedovo- 

- BădyoL dUvavrat Vă peroyet- 

podâo mă dazivnă "păppara, 
mă moi eîvo mâv dpdv 

24 mol TporpEgovrat NaTă Tw. 

| Gmbhovlov TpÂ1TOV. 

%, WE, vre, 

C Tica 

Jj, Kk, LI, Mm, 
KO, e), sp 

mos, 

TO, VT,   
| | 2 APL6T, 

e, 

Momanițde, oder ha: 
cedonoivladijde 
Spracblebre. 

ECrţter Tpeil. 

Grftes Stapitel, 

Bon den Budjtaben und ibrem 
Sante. 

Die Romaner jențeită Der 
Donau, d. D. die Macedon 
iolacţen fiunen ficd Der latei= 
nijepen Bucbţtaben Debienen, 
die an der 3apl 24 find, unb 
auf folgende Art auâgețprochen 

ierden : 

„Aa, Bb, Ce, Dă, Be, Fi, 6, un, Ii, 
£, 2%, VIS XO, D 

“Q. Y%. % t 

Nu, 0o, Pp, Rr, 
2, 9, Te, ep, 

y o. T. Q. 

Ss, Tt, Vu, vo», X>y, Yy, Zz 
ov, Be, 

o. BP. 
EG. 

_S, Tr, 

Te, vE, v, te, 

E _», C, 
A



A, a. 

Ilgopăgerat ds 70 a. olov: 

adunare, Ewwvew, alavdare, £- 

Tauveivy, arare, Oopâvew. 

Â, 
XeoveupEvov 

Os 1) pton cpwvij peratd rod 

a xi. 0. 0iov farinâ, diedpi, 

lanâ, pază, mană, XYEpr. 

Eupuveirat 

B, b. 

Ilpopeperau” bg mă pr. clov: 

barba, 75 YEveov, batu, 2Eg- 

vo, burete, povyjrăpr. 

C, e. 

Ilgă zâv spowtvrov, a, 0, u, 

MO TÂV GUprpOvoV  Eueptoveirat 

Os TO %. 0iov' capu, To usii, 

cornu, XEpoTovy, cureubeta, 7 
odox5Vn, clima, Tă xĂipa, 

crescu, atv. 

G, e. 

Srovărwvey M: 

Orpopov 7pd râv ăww (pow- 

x > 7 

TOV AXTO- 

EVrwv  TporpEperat ds Tă 70, 

oiov faca, Tă T005w70V, cu- 

cutu, paxaipt. 

Cs, es. 

"Eepvetra ds ră 7 îv ij 

Ste vbvjunodur. iv esocu, 

opvpi, aricsu, OxavT(âyopos, 

tuesine, Eavisc. 

A, a. 

Sautet vie a. 3. B. aduna- 
re, bereintigei, alavdare, loben, 
arate, piliigen. 

A 

A, â. 

it Bezeicnung lautet tvie 
der palblaut atvijegen a und o, 
3 B. farină, Sebi, lan, 

Alle, manâ, Vand. 

B, b. 

Qautet twie b. 3. B. barba, 
der Bart, batu, id priigle, 
burete, Scbivantm. 

C, e 

Rautet bor den Selbitlauten 
Q, D, u uub bor ben Mitlau= 
ten ivie €. 4. B. capu, Stopf, 

cornu, $Drn, cureubeta, der 

Sdiivbi3, clima, Da8 Sima, 

crescu, ic) ivackie. 

G, e 
it den Cedille bon den pb= 

evivâbuten Selbitlauten Lautet 
ivie 3. 3. B. faca, Da8 Gejicbt, 
cucutu, Stejțer. 

Cs, cs. 

Qautet ivie id). 3. B. esocu, 
Gijenbantmer, ariesu, Stacbelz 
Îeivein, tucsine, Brewnenbea 
Sola.



  

D, d. 

Ilgopăgezat 1 vr. oo 

dinte, .835vr, dormu, 1otpob- 

meu, dulce, "Ab. 

E, e. 

“Oc ză e. oiov: este, eva, 
Ze e a 

era, YjTov, eta, 0 atwv. 

Ta, ea. 

> La Ss 7 Expoovetro, vă rayelae cpu- 

vie, Gore vă Guovadi, a To 

e ua mă a. oiov mea, vi 

mulcimea, Tă zAîYos, semna- 

vea, 1 Srjueiwoic. 

F, f. 

“Oc d e. ciov facu, Xău- 

vw, fedea, Yprioxeiu, trecu, 
7[ 0tBw. , 

G, g. 

ÎIpompâpera 6 Td YA. oo 

orandine, XA, grosu, X2V- 

îcă6, gustu, Yedonot. 

Gj, gi. 
> n € A > re 

Encewvetrar bg To 7% Ev Ti) 

Atta Tuimag, 0lov, gjine, nXAă, 

gjone, Yaiâw gjela, ră avi. 

H, h. 

Ilpocpăgezar g Td X 0lov. 

habinâ, YAapăy, herbu, Beă- 

(o, hiru, fâupa, lihoanâ, 16- 

odsa. 

“>
 

D, d. 

Qautet twie d. 3. B. dinte, 
Ban, dormu, ic feplațe, dul- 

ce, itp. 

E, e. 

ie e. 3. B. este, er îți 

era, et var, etu, die (Sivig= 
feit. 

Ea, ea, 

ŞBird mit einer Geţehtvin= 
digfeit auâgețprocden, î0 dak 

mat Den aut eines jeden port. 
3. B. mea, meint, mulcimea, 

die Yenge, semnarea, die Xu= 
mertung. 

BE 
Tie Î. 3. B. tacu, ic) az 

che, tedeu, die Meligion, fre- 

cu, ic reibe. 

G, g. 

Qautet tvie g. 3. B. grandi- 
ne, Bagel, grosu, Dif, gustu, 
ic foțte. o 

Gj, z. | 

Qautet vie dj. (ungariic) gy) 
3. SB. gijine, gut, gjone, Soleu, 

-gjela, die Gpeije. 

E, h. 

Qautet ivie D038 griechiepe x. 

3. B. habină, lauli)t, herbu, 
ic) focpe, hiru, Bivitu, lihoa- 

nâ, XSiconerin. 
- A2



i, i. 

“0 7 i. oiov incepu, d0- 
Xw6, întru, îpfaivw, incarcare, 
cpopTăvetv. 

J, ]. 

"Prpovetrai 

păpeza sis răs Raperpdap- 

u&vag Aauwuăe  A&ewe: olov' 

japa, opăsa, jermu, Sunt, 

“jite, Apa, Ecoupobyrau ră 8)- 

Avvă vpara mă &rota “pă 

ovia dă Tod g, 7rporptpov- 

Tau Gus ds Td Y. otov. Geo- 

grafia, 1) Lewygaia, Geome- 

tria, 1 Tewperpia, Georgi, 
Tepes, Grigori, Fermyâptos. 

J, 3. 

Xeorpeupăvov m poptperar 

„ ROTă păv ds 10 7 dv ij 25 

e, vars olov: focu, Xopew», 

Șudicu, upivo, Țuru, uvbw 7o- 
73 02 ds ză "paAmâv Î. oiov: 

ale, 157, Şeru, Gvaupâvov 
u&povvov. *) 

K, k. 

"Bucpvira, îs md x, mol 
Vpărțerai pâvov Ted 6 cpw- 
vnEvTov e, îi oi y. 0iov Keptu, 

sTijYos, Kipuru, xw3odw, Kym- 
valu, X5uBaAov. 

*) Tobrov iv zpotpopăv Bă Toons qw- 
viis 40 00. os dbvaral zis vă pă». 

Li 

Xgie î. 3. B. incepu, id) fan= 
ge au, intru, i gebe Binein, 
incarcare, belabde. 

J, j. 

Qautet ivie ba3 griecbijoye , 
und ivird nu în berdorbenen 

lateinițepen YBirteru gebraucgt, 
-3. %B. japa, bie Stute, jermu, 
Yuri, jite, Yeinţtoct. Mua= 
genouunen find: die boi grie= 
cpijepen bexfomimeu, ivelege mit 
2 gejcrieben, aber toie ein 
auâgejprocen iverden. 3. B. 
Geografia, bie Geographie, Ge- 
ometria, Die Geometrie, Georgi, 
Georg, Grigori, Gregor. 

3,3. 
it Begeidnuug lautet zu 

iveilen tvie (ital. gi) died. 3. 
B. 3ocu, id) tantge, Șudieu, i 
urtbeile, furu, ich fegtoire; au2 
iveilen aberivieba3franzijijcge 
|. 3: B. Jale, Traurigteit, geru, 
gliibenbe Stoble.*) 

K, k. 

Rautet, tie €, und ivird nur 
bor ben Selbţtlauten e, i und 
y gejbrieben. 3. B. Keptu, 
Bruţt, Kipuru, Stlingel, Kym- 
valu, Bimbel. 

*) Dejien Vuâfprace uit anbera aţa 
miindlid) erfernet imerben mup.



  

L, 1]. 

“96 ză A. olov largu, qpac- 

îs, legu, 35, lumea, 6 u&- 
9pog. 

Lj, |. 

Ilpocpâperat tg 7d .raAinâv 

gl. clov ljinu, Awăg, fraei- 
ljea, “i ddeAp6Tns, Ljepure, Aa- 
"pâs 

M, m. 

<O PE 7 . > 
96 7 p. olov macinu, d- 

Adv, misuru, pere, mutu, 
BovwB6s. 

- N, n. 

Os md v. oiov natura, 7 
«bois, noi, pes, numeru, d- 
dp. 

N), nj- 

"Eucpooveizat padonâ îs Tă 

lj. 1) otov njelu, dev, lunjina, 
o 6%, ealeanju, TraTodva. 

O, o. 

“Os md o otov omu, ă- 

pozos, orbu, Tupiâs, osu, 
VON AGOV. 

Oa, oa. 

Tgoceperat dă rayelag . cpto- 

2 vă, Guovodi) ua 7 

„0 0 mă a. oiov: oala, Tă Tos- 

N&iL, moarte, Văvaros, roata, 

6 Tpogâs. 

1) De sigur: ga, m. 

L,l. 

ie |. 3. B. largu, breit, 
_legu, ich Dinbe, lumea, bie 
Xoelt. 

Li, | 
Qautet tvie Da8 italienițeie 

gli. 3. B. ljinu, &ladă, tra- 

ciljea, Die Briibdericgaţt, Ijepure, 
Oaje. 

M, m. 

Vie m. 3. B. macinu, id): 
mable, misuru, ic) mejţe, mutu, 
ft. Ia 

| Nan, 

die n. 3. B. natura, die 

Natur, noi, ivit, numeru, îcg 
zăple. 

Nj, nj. 

Qautet gelinde ivie da8 ital. 
en. 3. B. njelu, fam, lunjina, 

da3 Ricpt, calcanju, Bubioble. 

O, o. 

Tie n. 3. B. omu, Yeni, 

orbu, blind, osu, Bein. 

Oa, oa. 

Taird mit einer Gejegivinz 
digfeit auâgejprocen, îp daf 
ian Dent Qaut eineâ jeben băren 

fol[. 3. 8. oala, der Topf, moar- 
te, Tobt, roata, ba3 Rad.



P, p. 

Oc 7 7. ciov: plinu, Ye- 
u&Tos, potu, Europă, puteidu, 
SAT OG. 

R, e. 

95 75 p. oiov- radacina, 7 
fica, arbore, 8&vâgov, rupu, 
Sil. 

S, s. 

9 7 a. ciov sora, i) d- 
deep, spuma, 5 dop, surdu, 
Nupâg, 

Sh, sh. 

Ezră, shedu, n&Yopau, beshica, 
1 <podoxa, 

T,t 

Os 7 7. oiov tindu, îEa-. S , 
TĂâw», tuse, BTixas, tacu, sto, 

“Th, th. 

"Eanpoveirou îs ră d, x 
Ypâpera el; zăs EXĂrjvinăre ua 
ESpainăs Attec. oiov: theatru, 
YEarpov, thronu, Ypvos, Thoma, 
Oopăs, Sith, 349. 

U,u. 

95 7d ov. oiov. ungu, dăsi- 
Po, umplu, venite, ursu, âp- 
oda. IloXAduig 28 sie =d TEA6g 

Pp. 
Îgie p. 3. B. plinu, boll, 

potu, id) fann, putridu, faul. 

R, re 

ISie 1. 3. B. radicina 1), die 
XSurzel, arbore, Baum, rupu, 
ic) gerreipe. 

S, s. 

ie |. 3. B. sora, die Scgtve= 
Îter, spuma, der Scam, surdu, 
taub. 

| Sh, sh. 
Rautet ivie îcd. 3. B. shap= 

te, Îieben, shedu, ich fitze, be- 
„shica, bie Blaje. 

T, | 
XSie t. 3. B. tindu, ic breite 

-AuU5, tuse, Sujten, tacu, ic 
Îcotveige. 

| Th, th. 

Qautet ivie bag griechijebe 9. 
Man finbet e bey den griechi= 
cheu und Debrăijcben ISărtern, 
3- B. theatru, Theater, thronu, 
SBrou, 'Fhoma, Thomas, Sith, 
Gitp. o 

U,u. 

Sieu. 3. B.ungu, id) Îcbinie= 
re, umplu, ich fiille au, ursu, 
XSolf. On Sube aber ijt ea pt 

1) Probabil eroare, în loe de: radacina (= rădăţină).



A
 

in 
ant 

ir
 e 

iii 

pEve upwvrrov. olov batu, 
2€pvo, moru, droYvijiouo, unu, 

Zvag, 

N, v. 

Qs 7 B. oiov vasu, dy 

veto, vedu, Pitmw, vulpe, 
diwTod. 

X, x. 

“Oc ză E. oiov: examenu, 
2EEzaow, praxe, Tpăes, Al6- 
xandru, AăcEavâpoc: 

Y, y. 

“Oc ză v. moi vppăcperat p6- 
voy si; Tăs EAimvinăs Aster: 

ciov myru, pâpov, mystiriu, 

posete, pyramida, 1 zpoc- 
mid. 

Z, z 

Ilcorpăgerai mort pâv be 7ă 
0 îv ri] Aste vro” olov: 

zinzia, T wptag Tv 8%0vrw, 

zua, 1) YipEga, zinere, YanBpis. 
- 078 88 os 7 (. olov zahare, 

Căyaon, zizane, (uldwov, ze- 

yu, Gepbpos. *) 

*) Ko mobtov cv mpopogăv dă LO- 

SS ooviig 2bvarai mis vă păd. 

7 

unbirbar. 3. B. batu, îcd priig= 
le, moru, ic ftexbe, unu, ein. 

V, v. 

Vie în. 3. B. vasu, (ez 
Îebier, vedu, i febe, vulpe, 
Sua. - 

X, x. 

Iie q. 3. B. examenu, Brii= 

fung, praxe, Prazi8, Alexandru, 
O lezanber. 

Y, y. 

Tie 9. Stan finbet e3 nur 
în den griechijchen Mirteru 3. 

B. myru, Beil. DL, mysti- 

riu, Saframent, pyramida, Die 
Pyoramide. 

Z, z. 

Qautet bigtveilen ivie ba8 un 
garițee dz. 3. B. zinzia, ba3 
Babnfteiic), zua, der Tag, 

zinere, Sebiviegeriobu ; bi8= 
iveilen aber ivie bas griedițebe 
G. 3. %B. zahare, Bucfer, ziza- 
ne, Bivijt, zetyru, Bephyr.*) 

*) Xud) bejjen Musjprade muf miinb= 

li erlernet iverden,
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Tă ppăppaza Botgobvrar 
ei;  Dowievra va ei Xbu- 
(poa. - 

Dowjevru, etvar 

a, e 1,0, vw, y. 

Tă donă năvra eivat Xbpupeova” 

Hpeig Exopev râoac Awp- 
VWâyyows, mad Boovg Tprovg 
dDvavra mă cpuovfevra, vă Gv- 
vănrovrai: bug: Bv GrroTe- 
Aoogwv Evav pâvov Tiyov, dă 
TpEnei vă ANobwvTaL T Nod 

îv cpoovijev, Gore d Eva pa- 
upbverat. oiov eu, Ey, beau, 
Tivw, sufrenciaoa, T cppbăr. 

KEGAAAION B' 

legi cod Tâvov. 

“Hpeig mpEmei vă peroyetpi- 
oYâpev 2vav mâvoy, douc dvo- 
păcezat Bapeta ("), mai xiierau 
27 75 &, zivaut, mă, 2, dă 

TAcă, nă, vol wT. Tips dvrl- 
„Guuorodiv mod e, 2, me, xai, 
dit) xod, ne, ore. 

“O Azorporpog (”) sivau mveă- 
po, Mal Exev iv Ebvaţiutv vă 
AnopăAAm 7 Ev cpowovfjev, Bray 
ipdeiav ovvtAd, 8vw Acte, 

1) Ten Aippovoa sis cpeoviiev, 
nod 1) devrepa, dpyoptw, dă 
cpeovijevros. oiov un” omu, îvag - 
ăwhponos, dâ 1 un acu, 2 
TG Eva Becw. 

1) De sigur în loe de: de; ?) De sigur: dt. 

Die Buwitaben ierbden int 
Selbitlaute und Mitlaute ein= 
getbeilt. 

Selbitlaute finb: 

a, e, îi, 0,u, y. 

Alle iibrige find Mitlaute. 

Air Baben în bielerlei Dop= 
pellaute, auț iviebieleriei Put 
die Selbitlaute fănnen berbun= 
Den iverbden; aber fie baben 
nicht einexlei aut, fondern die 
Celbitlaute miijțen gebirt iver= 
den, o daf Dec eine lang au3= 
gefprochen tvird 3. B. eu, ic, 
beau, ich trinfe, sufrenciaoa, 
da3 Yugenbraunt. 

Biwentes Rapiter. 

Bon dem Tone. 

Îi miliție unâ eine8 Tone 
-bebienen, ivelcgergrave () Beit, 
und ivird auf das &, ițt, mă, 
mic, di,2) bon, nă, ja, u. î. f. 
gejegt, um fie bon, e, aber, me, 
und, di,1) und, und ne, ivebder, 
zu unteriebeiden. 

Der Apojtropb () ijt ein 
Dfiiraungăgeidgen, ivelcter die 
Sraft Bat, einen Selbitlaut 
megaulațien, ivenn entiveder 
dag borbergebenbde Tort mit 
einem Selbitlaute endigt, oder 
da folgende Yort mit einem 
Selbitlaute anjăngt 3. B. un: 
omu, ein Veni, dâ 1 un” 
acu, gib ibn eine Mepenabdel.



KEGAAALON TI. 

Ies zii; mportis Tâv ypap- 
pĂTUV, - 

p 
di “Oray md odotmoziuăv B= 

Vopa, 10 mă GrapEnrpara div 

îvbpazos  AapBavâueva Trapa 

divovawv sis a, mod “i ATprovsa 
> 

eis e, me 1 TAGaAĂY-[ovwSa a € 

=pămerat sie zâv nomYuvznăy 

dorduv sic â. otov carte, fr 

Pitz, cârei, fila, caldare, 
vacă, caldâri, xaăwa, citate, 

udoazoy, citâci, xăorza, adu- 

nare, Siva&s, adunâri, owvyă- 

fe, preimnare, zeptdBaois, 

preimnâri, megtirafdoe. 

3. leg rc zoortg 105 a - V IS POTI a, 

ei; Â mod ovpăalve. sic ră 

piara, te cv TpOdTrjv Gv- 
Sora 

"Ozay zâoov ză dvapăza, 1) 
zi, A TĂ PIATA MOTEL, 
vovsvy sie bu, vrăre Eop&vov 
700 îi, spEneta” co b el 2). 

oiov: corbu, 15pa6, corgji, x4- 
poves, orbu, TVA, orgji, Tv- 
gic, porunbu 2), zegtorâet, po- 
rungji, 2eptoregia, sorbu, povpă, 
sorgji, goveăe, herbu, Boălo, 
hergji, Bpăle, intrebu, 2pwor& 
intregji, 2puTăc. 

d. To e peradăd)erau eg 

ză ipaza eis ea, Ev i, d- 
  

Drittea Rapitel. 

Bon der Verivandlung der 
Bucpitaben. 

1. Xenn bie borlegte Sylbe 
eine8 Saubptivorteg und einer 
unbețtimmten Yet Der Beit 
ivortes, ipelepe ftatt eine Rab= 
menâ gebraucbt ivird, aufa und - 
die Sudiylbe auf e auâgebet, îo 
wird Da3 a in Derbielțacen 
Bapl în â berivandelt, 3. B. 
carte, Bud, cârci, Biiober, 
caldare, Stețiel, caldâri, Stej= 
jeln, citate, Şeţtung, citâci, 
dejtungen, adunare, Gerțanumz 
lung, adunâri, Berjannunlatut= - 
gen, preimnare, Spagiergang, 
preimnâri, Spagiergânge. 

2. Bon der Berivanblung 
de3 a in â, ivelde bey Den 
Beitivirtern borfomimt, fiebe 
die erțte YXbivanblungâforr. 

3. Soivobl die Nabmen alg 
aud) die Beitivirter, vele auf 
bu auâgeben, berânderu da3 b, 
enn ibn ein i nacbfolget, în 
gi. 3. B. corbu, Saab, cor- 
gji, Maabe, -orbu, blind, or- 
gji, blinbe, porumbu, Taube, 
porungji, Sauben, sorbu, ic 
îcpliirțe, sorgji, du Îdliirțit, 
herbu, ic Eocbe, hergji, bu 
fochețt, intrebu, ic (rage, în- 
tregji, bu fragejt. 

4. Da8 e ivirb bey den Beit= 
inbrten în ea berivanbelt, ipenn 

1) Greșală pentru : Tă paza; 2) greşală pentru: porumb.
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uddovYog ovAdaBi) Mpa. -ei 
â î) e. oiov: legu, BE, leagă, 
dEvev, plecu, 9x57, pleacă, 

oxyrrei, frecu, TetBu, freacă, 

mpiper, kerdu, Www, kearde, 
Xăv, herbu, Bow, hearbe, 
Boa. 

e. To o 7âoov ei peragodiv 
Tod "pEvovs, do0v Noi etc ăv 

Sypamopnov r6v fruăruv, 2ăv 
< e 7 N 7 > 1) Emoptw ave Ape sis 
â 1) e, Tpoodapufăve. Eva a. 

oiov domnu, wbeos, doamnă, 
"pla, mortu, vexpăs, moartă, 
vexpă, socru, TevYecos, soacră, 
mevyepă, Ţocu, Xopebw, joacă, 
Xopever, portu, coc, poartâ, 
qocei, dormu, xopoduat, doar- 
me, Xowpărat, sorbu, fovpă, 

soarbe, Govcpă.. Bv roic d- 

Topeupărols Tpenovai mă o sic 

u. 0iov' Şocu, Țucare, potu, pu- 
tere, portu, purtare, dormu, 

durnjire. 

s. Tă Ynvnă ăvânara rod 
mapaiprovaiv ei râv Evinăv 
dpdv sie oa. xol îi Ahrovoa 
si; â 1] e, dnofpă)hovo Td a 
sic Tov zAnbovunov aprdpăv, 
Grav 1pEmovot 7 â 1 e sic 

i oiov moarâ, pios, mori, 
pijăot, groapă, dăuuos, groki, 
Aduna, ploae, rox, ploi, Bpo- 
Xa, oa, Apiarov, oi, mp6 
Baal. 

G.. Tă Ewpara Eno zapa- 
Mpovaw elis ea, ămokdovaL 

Darauț eine mit â oder e anfan= 
genbde Sylbe folget. 3. B. legu, 
ic) binbe, leagâ, er bindet, 
plecu, ich beige, pleacâ, er 
beiget, trecu, icp reibe, freacă, 
er reibt, kerdu, ic) berliepre, 
kearde, er berliebrt, herbu, 
ic focbe, hearbe, er tocht. 

5. Da3 vo fotvobpl bey Der 
Berăânberung de Sejcplectea, 
al8 aucd bey Der Abivanblung 
der Beitivirter, ivenuu eine Sylz 
be mit â ober e darauj Țolget, 
uimit ein a zu Ţic). 3. B. dom- 
nu, $ert, doamnă, Stau, mor- 
tu, tobt, moartâ, tobte, socru, 
Eciviegerbater,soacrâ, Sehjiviez 
germiuiter, focu, 16 tange, 
oacâ, er tanzet, porta, ic) traz 
ge, poartâ, er traget, dormu, 
ic) îchlațe, doarme, er Îcplâțt, 
sorbu, îcd) îepliipțere, soarbe, er 
febiipțert. Sun Der unbețtinunten 
Art aberivird da8o in uberivanz 
delt, 3. %B. Şoeu, fucare, potu, 
putere, portu, purtare, dormu, 

durnjire. 

6. Die Rabmende8 ipeiblicten 
Gejciylecgteg, deren die borlebte 
Sylbe în der eințacen Sapt 
oa Daben, und die Snbivlbe auf 
â oder e auâgebet, laţien bas a, 
iveaut ie in Der bielfaden 3apl 
ir 4 obere în i bertvanbeln, 
au8. 3. SB. moară, Miible, mo- 
ri, SMiiplen, groapâ, Grube, 
groki, Sruben, ploae, ploi, ez 
gen, oae, oi, Scpaaj. 

7. Sene Ralmen, ivelege iu 
Der borleten Sylbe ea Baben,



d a es 7ăv TAvdvrmăv d- 
i “ A e ă Z > . 
piu, drav waroTmre. ic i. 
oiov" pleagâ, 7Âny?, plezi, 2Am- Vu p eagă, TU 1YY p ezI, TE T] 

7 . 

“vai, searâ, Erepa, seri, Sortoan, 

vearâ, Xadoxaiii, veri, NaAo- 
valea. 

ț 

7 A pi Z e za 

1. Tă &vopara- 605 vota. 
Aivowsw ie gâ, î) eu, 2ăv &- 
Teza is sâv TArbuvunăv d- 

A i A . 

prdpâv peză ză 9, i e, uera- 
aa + 7 găhiovat 0 9 cis z. oiov lar- 

gâ, aoăeia, larze, cpopăsiau, 

carigu, RAevogeAdw, carize, TAs- 
xopenivia, lungu, pape, lunzi, 
popi, pungă, za, punzi, 
Tov. | 

Y. “Ooabrwog ua sic ză pr- 

paza Emo maraipovow  sig 
A 

gu, > 

1) e, “penerou mă e el 'z. olov: 

plangu, Alo, planzi, xĂalers, 

planze, xoie, frangu, Tsaxilo, 

franzi, Toaxilete, franze, 75%- 

uite, alegu, ExA&yw, alezi, îxA5- 

Yete, aleaze, ExAtyet. 

- 

V 78 vo NOLTOAY- 

câ, îj cu, ua Error 
TĂ. dp. peră md ci? 
TGETETOL Tă e eiș ci. 

nucâ, Xazvă, nuci, Ha- 
g5ă, manică, paviut, manici, 
pOVIAa, sacu, 544%), saci, SON- 

via, acu, Bediw, ace, Beă&wa, 
bumbacu, Bapzăx, bumbace, 
Bapurrămta. 

1) Greşit, pentru e. 

2ăv Emerau eră 75 e, i,: 

il 

iverțen da8 a în der bielțaden 
Babl, ivenu Ţic) auf i enbiget, 
iveg, 3. %B. pleagă, Vunbe, 
plezi, Sunben," seară, seri, 
bend, vearâ, veri, Sonuner. 

8. Diehabmen tvelege în gâ, 
bet gu auâgeben, und in der 
bielfachen Bapl na g ein i oder 
e antnebmen, berânderu Daâ g 
in z. 3. B. largă, larze, breiz 
te, pungă, punzi, Beutel, Lungu, 
lunzi, Lang, carigu, carize, 
Stricfnabel. 

9. Deâgleicben auct) bey den 
Beitivărten, ivelcge în gu au8= 
geben, tvirb daâ e, în ot bey 
der Ybivanblung ein i pber e 
Darauf folget, in z bertvanbelt. 
3. B. plangu, ict) ieine, plan- 
zi, Du iveinețt, planze, er ivei= 
net, frangu, ic brecbe, franzi, 
du briit, franze, er Dricpt, 
alegu, îc ivâble, alezi, du ivă)= 
left, aleaze, er tâblet. 

10. Die auț câ oder cu au8= 
gebenbe Rabimen, ivelebe în der 
b.3. nach e 1)eini odere anneb= 
men, berândern ba8 ce în ci, 
3. B. nuc, Rub, nuci, Miife, 

manicâ, manici, Yrmei, sacu, 

saci, Sat, acu, ace, Radel, bum- 
bacu, -bumbace, Baunivolle.
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la, “Ouoiwg o sic ză Gf- . Hu VOS Ss pi 

para  înod vuaraAYrţovow eg 

CU, TpEnsTaL TO c, Urav Eneral 

adr i î) e, eîs ci. otov facu, 
vă, faci, xăpwverg, face, xău- 

ve, tacu, Stwr, taci, Siwrâc, 

tace, awră,. vindicu, izrpevo, 

vindici, lorgevete. 

(8. "Bv zâ50v etc ră vâpa- 
ma doov 0 ei ră fiara 

&70d waTaMIyyovawv sis cu Tporj- 
erou mod e Eva s %) sh, râre 
&moptvov adr i 1) e, TpEze- 
za ră se î) shi) eîs sht. otov: 

pescu, &băgtov peshti, 2baga, 
pascu, Bioxw, pashti, Bâoxsc, 
pashte, Booxe, grescu, 66, 
greshti, Asie, greashte, £- 
prăst, musheu, dorvuăvo, mush- 
ti, Borpudverc. 

wp. Tă vpara God naTa- 

Airpowsw eis dâ, de, du, Tp&- 
TOS TO d Eroutvov adr i 
âv râ TA. Gp. sis z. olov' coardă, 

oma, corzi, sravio, stafidă, 
oroupiăa, stafizi, orocplăar, li- 
vade, Agăâ, livâzi, ABăâa, 
pade, neâdâa, pâzi, redBar, 
putridu, sange, putrizi, 9a- 
Teo, surdu, x, surzi, 
ol. “Ooawbrwg moi ei ră 
pata, Eco mara ATrpavory 
du, rpenova. ră d Exoptvev 
i is z. 0iov' ascundu, ApbrTo, 
ascunzi, xpbrzete, prindu, XaTa- 

1) De sigur: she. 

11. Ev au bey den Beit= 
ivorteru, ivelce auf cu au8= 
geben, în oțt na dem ce ein 
i ober e folget, tvirb baâein 
ci berivanbelt, 3. B. facu, ic 
mache, faci, bu macețt, face, 
er macbet, tacu, ich fciiveige, 
taci, Du chiveigețt, tace, er 
fepioeiget, vindicu, id leile, 
vindici, Du Beileţt. 

12. YBenn Îotvopl bei ben 
Raymen, al3 aud) bey den Beit 
ibrtern, Die auf cu auâgeleu 
bor Diejean e ein s pber sh borgez 
bet, o ivirb baâ sc oder sh!) bor 
einem i pber e în sht Vetivan= 
delt. 3. B. peseu, Sie), peshti, 
Sile, paseu, ic) iveide, pash- 
ti, Du tvetbeţt, pashte, er twei= 

„det, grescu, ic. rede, greshti, 
Du rebeţt, greashte, er redet,. 
musheu, îcf beike, mushti, Du 
Dbeifeţt. 

13. Die Nabinen ivelche auf 
dâ, de, du, auâgeben, berânz 
demn d03 d ind. 3. menu 
Darauț ein i folget, in z 3. B. 
coardâ, corzi, Siâbel, statidă, 
stafizi, Bibebeu, livade, livâzi, 
Nieje, pade, pâzi, Glăcde, 
putridu, putrizi, Țaul, surdu, 
surzi, taub. Much Die Beit 
tourter, Die in du auâgeben, 
berânbdern da3 d bor bemi 
in z. 3. B. ascundu, ic) berz 
Derge, ascunzi, Du berbirgeţt, 
prindu, it) begreițe, prinzi, du 
begreifejt, vedu, id) jebe, vezi, du



“AapBăvo, prinzi, naradaufăve:s, 
vedu, BAEzo, vezi, BAEzerc, vindu, 
TOAG, vinzi, DoAeie. 

45. Tă ei me oi mu A7pyov- 

za OVOpaTa, TpEenovat 75 m elş 

Tâv TA. dp. Eroutvov adi, 

si; nj. oiov' dulceme, YADusua, 
dulcenji, YAvxiouara, glarime, 
avorjsia, glarinţi, âvomola, bla- 

'stemu, XaTăpx, blastenji, xa- 
Tăpar. 

Lă Ls 7 a S > mA e te. “Opolwş mo sis ză 6 
para, . RO naradirpovatv 

mu, TpEETaL Td m, Erroevob 
> ară i, sis nj. clov atfumu, 

xanvilw, afunji, nanvitets, dor- 

mu, Xotpoduat, dornji, Xorpă- 

sat, eljemu, uaG), cljenji, xaAeie, 

sgrumu, TVyo, sgrunji, 2viyere. 

4” “Orav- maraAippet ră yo- 

pa sic pe 1) pu, EmopEvov Tod 

i perafăAderat To p sis k. otov 

vulpe, dirt, vulki, GAbne- 

ves, sharpe, &plă, sharki, & 
elăa, lupu, A5os, luki, Amor, . 

capu, Tpăyos, cai, Teăyov scun- 
pu, GwpiBăe, scunki, dupBol. 
"EFoupelra, capu, Ea), ca- 

pite, Newaiai. - 

IG. “Or mod ei ră 6rjuara 
&nod araAYprovawv es pu, Tpt- 

nerat To p, Enonevov Tod i els k, 
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jiepețt, vindu, ic berfaufe, 
vinzi, bu berfauțejt. 

„14. Die auf me und mu au$= 

gebenbe Nabmen berânbderu 
D083 m în Der b. 3. ivenn darauţ 

ein i folget în nj 3. B. dul- 
ceme,  Giibigfeit,  dulcenji, 
Siihigfeiten, glarime glarinji, 
Torbeit, blastemu, blasteni, 
Slucg. 

15. Vlucd bey den Beitipbr= 
teru ivelde auf mu auâgepen, 
ivitb Dda3 m, fo oft ibm eini 
îolget, in nj berivanbelt. 4. B. 
afumu, ic răudere, afunji, du 
răucgerețt, dormu, ic) îcblațe, 
dornji, du ÎLăfit, eljemu, ic 
labe ein, cljenji, du labejt ein, 
serumu, îcf) erbrogle, sgrunji, 
du erbrogelit. 

16. Yeun der Nabme auț 
pe oder pu auâgebt, fo ivird bag 
p, Î0 oțt ibm ein i folget, in k 

„berimanbelt. 3. B. vulpe Gucdă, 
vulki, Gitcbie, shape, Scblan= 
ge, sharki, Scplangen, lupu, 
luki, Golf, scunpu, scunki, 
tener, auSgenommen capu, 
capite, Stopf. 

17. So au) bey den Beit= 
inirtern, tvele auf pu au8= 
geben, tvird, da$ p, fo vit ipm 
ein i nacbțolget, in k bertvan=
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oiov rupu, Sil, ruki, 9xf- 
Ces, sapu, Our, saki, Sxd- 

26, crepu, 0xdlw, creki, 

scapu, YAvbTĂW, scaki, 
“PDTOVELG. 

ouăle, 

Wj. "Orav xâoov 7 bona, 

a Z 
90 <

 

A N - 7 > 

1 mo po dAryret sis su, 

Pa]
 IL - 97 GG
 Eroutvov 00 i TÂNSTaL 

i 

ci
 A 

O n
 sis sh. otov' grosu, Xov- 

cos, groshi, Xovgo, minesu- 
nosu, Weryjs, minesunoshi, 

7 23 
Veborai, perosu, Toybâre pe- 

[a
z]

 

roshi, Texas, lasu, aepivu, 

lashi, dpivers, cosu, făzzw, 

coshi, părTeg, casu, Drpatvoo 

cashi, Bpaivete. 

Y. "Exetva ză frluama, rod 
meevovav sis mods Ypăvobs 

ua sic ză Tposwro sis ortu, 
otu, ocu, omu, XV x sie 

mod dpruods is acu, amu, 
anu, asu, atu, Xo oru AYprovra, 
perapăhovawv sis măv TA. dp. 

A 
TO a sic Â, o mă abdră fii- 

para “pEnoval mâre md o ei u. 
aiov' portu, op, purtânu, (o- 
podpev, purtaci,l) cogetrat, foeu, 
Xorebow, Încâmu, Yogevouev, îu- 
caci,2) Xopeberat, insoru, Wrray- 
ăpebw, insurâmu, 5ravâpebouev, 
insuraci,5) 5ravâpeberau. 

m. TEoş năvrwv Brav 
=adinpovav ră vă 
ToLoVă Rote 

  

delt. 3. B. rupu, id gerreibe, 
vuki, Du gerreibețt, sapu, ich 
grabe, saki,Du grăbit, crepu, îcd) 
serplabe, crepi, du zerplațeft, 
scapu, ich erlbțe, scaki, du er2 
Loțețt. 

18. YSenu fie Îoivobl bie 
Rabmen al3 aud die Beitivir= 
ter auf su enbigen, Î0 ivird 

da s, Îo oțt il ein i nacpțolz 
get, în sh bertoanbelt. 3. B. 

dit, groshi, bicte, 

minesunosu, minesunoshi, Mig= 

net, perosu, peroshi, baaricbt, 

lasu, ic laţie, lashi, du Tățieţt - 

cosu, ic) uiibe, coshi, du năgețt, 
casu, îcț) ivebe, cashi, du imebețt. 

19. Sene Beitivirter ivelege 
iu Deu Beiten und Perțonen auf 
ortu, otu, ocu, omu, îvie auch 
in Der Bableu der Beitivirter 
auf acu, amu, anu, asu, atu, 
unb oru, au$gepeu, berândern 
Da3 a în Der d. 3. în 4, unb 
eben biețe Beitivirter be 
mandelun das o inu. 3. %: 
portu ic) trage, purtâmu, ivit 
tragen, purtâci,!) îpr traget, 
focu, îd) tanze, fucâmu, ivit 
tangen, ucâei,2) ip tanget, in- 
soru, ic) berbeurate, insurâmu, 
ivit berbeurateu, insuraci,3) ir 
berbeuratet. 

20. Senblict) iveun der Ra)= 
me auf einen Selbitlaut augge= 
Bet, bor tvelcpem ein t țtepet, 

grosu, 

1) Citeşte: purtagi; 2) citeşte: Pucagi; 5) citeşte: ÎNSUraţi,



peira, ară t, râs Erontvov 
mod i Ev Tâ TA. Gp. TpErerat 
mă t es e. oiov dinte, 0014, 
dincei, 8ăvua, bute, patw, 
buci, fatwa, dishteptatu, EE- 
nvos, dishteptaci, E&orvot, minte, 
vc, minci, v5es, mortu, ve- 
1006 mMorci, VeNpol. 

7 <, 7 1 > x so. “Qoabrc oi sic ră 
fipara &roă xaTaATprovav sis 

tu, TpEzovo To t, E7roțtvov 
adr îi 1 e, sis e. 0iov di- 
spartu, Gexuzilo, disparei, GE- 
xopiCec, dipartu, ânopoxpbwo, 
diparei, dnouawpbves, cantu, 
Vădio, canci, bădles, luptu, 
uăxepar, lupci, pdXesou. 
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ivird, ivenn der Nabme în der 
b. 3. eini auninunt, dag + în 
e berivanbelt. 3. B. dinte, 3abn, 
dinci, Bâbne, bute, buci, ab, 
dishteptatu, dishteptaci, utuz 
ter, minte, minei, Bernutuţt, 
mortu, morci, tobt. 

21. Much bey ben Beitivir= 
tern, die auț tu auggebeu, ivird 
da8 t bor dem i oder eine 
berioanbelt. 3. B. dispartu, icb 
jcpeibe, disparei, Du Îcheidejt, 
dipartu, îcp entțerie, diparci, 
du eutfernețt, eantu, ich Ţinge, 
canei, bu Țingit, luptu, ic fâmbp= 
fe, lupei, du fămbfit. 

0 BO———————



MEPO: B'.. 

legi "Ezvpoioyiac. 

KEGAAAION A". 

„ Tă pEpn 705 Mrpov si dy 
Popawuihv, rartsu Maxe3ovo- 
Bhoyziiiv fAGsoav sistv 2wya. 

> - 

Adpov 1), 
Ovoua, 

A 7 

Avrwvoplae, 

Piipa, 
Meroy, 
Ilp5Yeo, 

“Eztzerpia, 
2bv3eapog, 
IlaptvYzarg, 

Și 
ȘI 

- 
n
 

să 
R
a
d
 

ei 
2 

I
n
 

On
 

cd
 
i
a
 

KEGAAAION B', 

Ile pi ro5 ApYpov. 

To ăpYpov sivar 35w Aopuâv 

&ptopâvov ua A6USTov, 

To piontvov poevuăy dp 
Ypov eivau lu ai le. 

To ăpdpov lu xidera peză 
God 

Ş 2 pă » A N > . vavadippowswv es â ai u. clov 

TĂ  Gpoewmnă âvâparzo, 

tată, zazijg, tatâlu, & zamip,lală, 
Vetos”. lalâlu, 5 Yetog, domnu, 
  
    

- Bivepter Tpeil. 

Bon der Yortforțegung. 

Crftes Sapitel. 

Alle Birter ber romanij cpen 
„Sprache fan man unter 9 
Safțen bringen. 

Da Geţcoledtâimort. 
Da3. enntvort. 
Da8 Giirivort. 
Daâ Beitivort. 
Da3 Stittelivort. 
Da Yorivort. 
Da Sebenivort. 
Dag Binbeivort. 
Dag Empfindungâivort. 

Biveytea Sapitel, 

Bon dem ejdlecgtâtworte. 

Daă Gej ob lecptâinort ijt aavei- 
evley. 1. das beţtinunte, 2. dag 
unbețtinumte. 

Da3 bețttinunte mănnlicge 
Gejeblecptâtvort îjt lu und le. 

Da Gejoblecbtâtoort lu tpird | 
den mânulichen Mabmen die 
auf â und u auâgeben, nacg= 
gejegt. 3. B. tata, Bater, ta- 
tâlu, Der Bater, lalâ, Ye 
ter,2) lalâlu, der Beter, domnu, 

1) Citeşte: 72 "AgOcev.: 2) In loe de: Onkel.



  

— 
35
3 
45
 

DI 

- tatele, 

u5oos, domnulu, 5 x5etoc, focu, 
porta, foclu, 7) purta, 

4 > ? e = 

Tă  îvâpara God  naTa- 

Appovaw. sis e, daudvova 7 
ăpipov le. oiov frate, â5eApă, 

dvi, dintele, mă 835v, cane, 
ouuiiov, canele, Tă suvălov. 

To Gptohevov drjâvnăv ăe- 
_Xpov sivau a, moi ea. 

Tara ză  ăodpo rivevrar 

ă. jună dvâuara 6- 
rabie nara wo 

- &y sivar' oiov manâ, XE, mana, 

1, Xp, curao, Aovf, curaoa, 

mă "Aovg, putere, 85vaţie, pu- 

terea, 1) 2bvapus, rushine, Ev- 

pori, rushinea, 1) &vrgonij: 

Xmperbserg. 

a. "Ozav . ză mjdouăv voua 
vaza pa sis â, î) e %a- 
Vapây, Tome ebpwviag Yă- 
av Gnogăheru Tă â 1) 
e, vo npooriderar e5ddg 
d a. ov farina, mă ă- 

îs5e, lana, Tă pai, Ma- 

ria, %07, 8. Cancelaria, 
e 7 N > N 1) Kovroshdpra, mai o0dyi, 
farinâa, lanâa,  Mariea, 
Cancelariea. 

3. "Ora ză 

"095 sis 

3 7 7 

ÎVOpATA, VOTOLÂYI- 

e pi) vaiapăv, 

x hopăvovat ă ron 

6 dos, dinte, &-: 

i? 

Verr, domnulu, der err, focu, 
euer, toclu, ba3 Geuer. 

Die în e auâgehende Nab= 
men nebmen ba Gejeblecgta= 
ivort le au. 3. B. frate, Bruz 
Der, fratele, Der Bruber, dinte, 
Baba, dintele, Der Babi, cane, 
Vunb, canele, der und. 

Ba3 beţtinunte  tweiblicge 
Gsejcolecptâtvort ițt a. und ea. 

Dieje Sejcolecgtâtvirter iver= 
den den iveibliden Mabmen 
nachgejeţt, fie mâgen eine Sn= 
dung baben tvie ţie inumer ivol= 
len 3. SB. manâ, Vand, ma- 
na, Die Vanb, curao, Riemen, 
curaoa, Der Stiemen, putere, 
Dact, puterea, die Sacpt, 

“rushine, Scpanbe, rushinea, die 
Sehanbde. 

Mumerfuugen, 

1. Venn der ieiblicpe Rabme 
auf â, oder purum e au8= 
gebet, în tvizb be Yobl= 
flange8 imegen ba3 â ober e 
auâgelațțen, und gleic da3 
a angebangen 3. SB. farina, 
daâ Shebl, lana, die YBolz 
le, Maria e€ig. Mah. Can- 
celaria, die Sanglei, unb 
nicbt farinâa, lanâa, Mariea, 
Cancelariea. 

2. Die Nabmen, tvelege auf în 

purum e auggeben, unb das 
iveiblicge Gejeplecbtâivort a 

B
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ăpăpov a, mâre ovvaupei- 
ma ră e pă md a wo yl- 

verat Bicponppos" otov: mul- 
jere, ov, muljerea, 7 

"vw, indreptate, ixato- 
95%, indreptatea, 7) &- 
xauoobvn, tindere, 2E4- 
nivo, tinderea, 7) 2tă- 
mAwois, bashare, give, 
basharea, 7 qplâmua. 

Kios 105 Gproptvov 

annebien, zieben die n 
Dung e nb Daâ Gejoblecgtâ= 

ivort a in einen Doppellau= 
te gujainumen. 3. B. muljere, 
Yeib, muljerea, ba8 YSeib, 

indreptate, Gerecptigteit, in- 
dreptatea, die Gerectigfeit, 
tindere, Xuâbreitung, tinde- 
rea, Die Xusbreitung, basha- 
re, Stub, basharea, der Su. 

Abănderung de3 bejtimmten Gez 
ăpYpov. Îcblechtâivortea. 

A poevix Os, Mănnlic.: 

By gs, Sinfacg. 

lu, le, 6, der. 
(a lui, 705, __De8, 
(a lui, ră, dem. 
lu, le, Tv, Den. 

0, 6, D. 
dila lu, le, napă rod, boat der. 

HNimvovzxs, Bielfag. 

lji, o Die, 
(a lor, 7&y, der. 
(a lor, role, den. 

ji, od, die. 
0, %, D. 

dela |ji, Tapă Tâv, bou ben, 

Omivzâs, VB eiblicg. 

Eviu gs, Siufad. . 

a, ea, %, die. 
(a ji, îs, der. 
a ]ji, 11), der.



a, ea, dv, die. 
0, &, D. 

dila a, ea,  zagă rii, bon Der. 

HNimYvyrrus,- Bielfacg. 

le, oi, die.. 
(a lor, 76, der. 
(a lor, „oc, den. 

le, răs, die. 

0, . &, D. . 

dila le, nopă T&w, bou den. 

Xmwerboetg. Mu merfungen, 

a.  Tă a, Ev Eder Ovănarog 

în dd  Tăwore TO pl- 

snvov mjâonăv ăapov, 

2Eopodvrat Papa. & Ilă- 

nas, Luca, 5 Aovxâs, 'Tho- 

ma, 6 Ouwpâg, ua ăa 
A 

Tă âwâpora, ET0d MarraAYi- 

novstw el ae, Wo 06, TpE- 

TE 0994 7ă 700 Tod GpIopEvav <. 

ăoYoav e 
> . > , 

or eis i, oiov oae, 
3 

zoâbaroy, 'oaia, TO TpoBa- e) o, oala, iu 

20 ploae, BpoxX3, ploaia, 

1, Beoxi, boe, Xp&ua; 
boia, 7 Xp&Ha. 

REPAAALON I. 

Ileg! zod 'Ovâparos, 

Zvon Buaupetrat Mov 

Doaaziadv , ua Eriderov. 

TA pEROțevo, i e! ar 
mam, . Z a - AŞ va &soaca" mEvos, dadu, 

ba
 00 xl G, Vo MĂSIG. 

1. Da8 a am Ende eine3 Mab= 
men8 zeiget allemal ba3 bez 
ftimumte  teiblide  Gejep= 
Tecptâioit an, dod) auâgez 
uoimmen Papa, der SPapit, 

Imca, Der Qutas, 'Thoma, 

“der Thomag, u. a. m. 
„Die Nabmen, die Țic) auț ae 
unb oe, endigen, berânbderi 
Da bor Dean beţtinunten ez 
feblecgtâtoorte e, ini, 3. B. oae, 

Spaaf, oaia, D083 Sehaaţ, 
ploae, SRegeu, ploaia, ber 
Rege, boe, Garbe, boia, Die 
Garbe. 

Dvittes Sapitel, 

Mou dem Mennivorte. 

Baa Nennivort ivird gemteiz 
niglic în ein Sauptivort und 
Beyivort getpeilet. Die Folgeu 
aber Ţinb bier : da3 GSeţeblecpt, 
die Babl, die Snbdung uub die 
Biegung. (Declination.) 

B2
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Hepi râv uiloewv râv 
ODoLaGTIu GV dvopdrwy. 

H Goo pag Eye. ntre 
wicels Os 1) Aoriviurfi. 

Iom targ. 

> 9 Pa > Z 
Ei Tv TOWTY)V XVA/OVTOL 

dia 7ă etc â no e uaibapây 
AYppovra vă Ovâparar. 

Bon den. Xbânderungen der 
Sauptivortea. 

Uinţere Sprade bat fiiuj 
Abănderungâarten ivie Die la 
teini)cie. 

Crjte Mbănderungăart. 

ac der erțten Xbânberung3= 
art geben alle Nabmen des ivei- 
blicgen Gejcblectea, tvelebe auf 

Doamna, 
(a Doamnilji, 

(a Doamnilji, 
Doamna, 

o Doamnă, 
dila Doamna, 

IA mYvyrx og, 

Doamnile, 
(a Doamnilor, 
(a Doamnilor, 

Doamnile, 
o Doamne, 

dila Doamnile, 

â Und purum e auâgelen. 

napă Tîjs uwplas, 

„ai xvplat, | 
TGV Xbplwy, 
Toig nvplauc, 
Tăs uwplac, 

& woplat, 
Tapă Tâ3v x5ploy, 

Evixc, Sinfag. 

1) xoplo, - die Frau. 
- Tis uwplas, der rau. 

73] xvpla, der grau. 
Tv uvplav, die rau. 
& uwpla, D Şrau. 

bon der rau. 

Bielfag. 
die Şrauen. - 
der Zrauen. 
den Frauen. 
die Zraueu. 
D Frauen. 
bon ben ărauen. 

Oro xâlverat. So imird abgeăndest : 
spuma, 
forma, 

pulmuna, 
luna, 

istoria, 

(a istoriilji, 
(a istoriilji, ) 

e pu 

Ev, 

e . + 

dept, 

ră eiăoc, 
To 7cevuâvL, 
1) ed%vm, 

1) Im text gresit: a istorlizji. - 

Der Shan. 
die Dor. 
die unge. 
der Sonb. 

Einfag. 
die Gejcgicgte. 
der Gejdicte. 
der Gejdjicgte.
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istoria, iv. toroplav, die Gejegicgte. 
o istorie, & îoropia, o Gejegicgte. 

dila istoria; napă fi îoroptas, bon der Gejeljicpte. 

HimYovrirăs, Biela. 

istoriile, ai îoropiat, die Sejdhichten. 
(a istoriilor, - 7ây iezoptâv, der Sejehichten. 

„(a istoriilor, oig ioroptaug, den Sejcicten. 
istoriile, zăs lotozias, die Gejchicpten. 

o istorii, & toropiat, D Sejebicpten. 
dila istoriile, = mapă &w stropi. bon den Gejepichten. - - 

O5ro witverat. So tvirb abgeânbert: 

fantasia, 1 cpavrasia, die Ginbildung. 
- sentencia, 1) ATparsts, da3 Utpeil. 
cancelaria, - Î mawrsedăga, die Stanglei. 
martyria, 1) poprupia, der Beuge. 

Aevztpa uitai. Biveyte Mbânbderuugâart. 

“HI Bevrăca uilotg egida “Mac der ziveiten Mbânberz 
5 Băver 5ha ză. Îmonă ăwpara, ungâart geben alle tmeiblicbe 

&nod AMppovaw sis e. Rabmen, ivelepe hi auf e enz 
| digen. 

Evixâs, Sina. 

adunarea, 1 obvakis, “die Berjammlung. 
(a adunarilji, Tiis svvdEews, der Verţanunluug. 
(a adunarilji, î) ovvăket, der Berţaminluug. 

adunarea, iv ovală, die Berţanumlhuing. 
o adunare, - & obvakuc, D Berjarmmlung. 

dila adunarea, nupă ris ovvăkews, boi Der Berjanumn= 
| Lung. 

NimYovrirs, Bielfacp. 

adunârle, ai ovvăter, . Die Beriammlungen. 
(a adunârlor, zâv ovvătawy, Der Berjanumlungen. 
(a adunârlor, mate owvătesi, Den Berjanmlungen.
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" adunârle, 
o adunâii, 

dila adunârle, TA, 

die Berjamnlungen. 
avvăkers, D Berjanuuluugen. 
păr ovvăzewy, bon den Verjanm= 

lungeu. 

O5zw xâtvezat: Ev tpird abgeândert: 

veturnarea, 

calea, 
citatea, 
loareamintea, . 

Totem wilare. ] LS 

< 2 NE 
ve Gia ră sic 

Avuă ăvâpora, 

col las Tregtiap Bă 
o Aipoya 9y- 

- Die Riictfel)rumg. 
Yi) orpă-a, der Y3eg. 

7 die Sejtung. 
die Xufmertțamfeit. 

Dritte Abânberuuggart. 

Die britte Xbinbderungaart 
entbaltet alle iveibliche Mag= 
inen, Die Țici) auf o endigen. 

Evixg. Ginfad. 

  

steaoa, 5 dortip, der Stern. 
(a steaolji, mo doTEgoc, de3 Sternea. - 
(a steaolii, ră 1) dortgu, den Sterne. 

steaoa, mâv GOTECA, den Stern. 
o steao, & dorip, D Stern. 

dila steaoa, napă zod dorâpoc, bon dem Stere. 

NimYovrnâs: Bielfa. 

stealle, oi doTâcec, die Stere. 
(a steallor, zâv doTEpwv, der Stere. 
(a steallor, dis doTlpa, den Sternen. 

stealle, mos doTEcac, die tere. 
o stealle, d) AoTEpec, 0 Sterue. 

dila stealle, napă mâv âsrepoy, bon den Sternen. 

05ro xitverat. So tvird abgeănbert: 

curaoa, 

maseava, 

A A 

Tă dovg, 
ij Bovroxdea, 

1) In text greşit: 05, 

der Riemen. 
der Baza.
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shaoa, i %) EA), der Cattel. 
sufrenceaoa, mă drpgbău, d03 Vugeunbraun. - 

Terăprn xâloic. Bierte Xbănberungâat. 

Eig iv xerăprmv ăvănovrai Rac der bierteu Vbău= 
a mă apoewuă ăvâpaza 6rod  berung3art gebeu alle Nabinen 
uara)irţovav cls u x â. de8. mânnlicpen Gejeglecteg, 

ivelcbe în u unb â anâgepear. 

Evros. Sinfad. 

Domnulu, 6 1bplos, der Dear. 
(a Domnului, od xwgiov, dea Serru. 
(a Domnului, Tâ op, - Dent Derrn. 

Domnulu, TV. Xptov, den Serrn. 
o Doamne, o Xbpte, D Serr. 

dila Domnulu, mapă rod wbplov, bon ben Derru. 

NimYvvrixâs, Bielfa. 

Domailji, "0 ubptol, die $erren. 
(a Domnilor, zâv xwglov, der Serren. 
(a Domnilor, mois uvolois, den erren. 

Domnilji, mods xbplovs, die erren. 
o Domni, 0 %bgtot, D Serren. 

dila Domnilji, mapă zâv woploy, bon ben Derren. 

O5zw mâtverat. Go tvirb abgeândat: 

favrulu, 5 9%)9ripoopYvâs, der Gijeniemuibt. 
ocljiulu, 5 pană, da3 Vuge. 
corbulu, "6 u&paă, der Maabe. 
sapunţâlu, 5 oanovvrliis, der Ceiţenţieber. 

saiţâlu, 5 bpodoţăe, der Ubrmacier 
cafeşâlu, 5 xaperitic, der Sajţeejieder. 

Emuevbosig. Dumerfungen. 

/ a. “Orav ză. voua marat- 1. Beni ici) der habmeauţein 
“7% is u Excpwovobuevov, %al pârbare3 u endiget, und da3
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npooriverat ră ăpYpov lu, 

ne Tău Tod ăpOpov ptver 
Gvexpbvritov. oo scamnu, 

oxapwvi, scamnulu, Tă Oxapi, 

somnu, brvos, somnulu, 6 - 

Srvos, vintu, ăvenog, vin- 

tulu, & venos, preftu, îs- 
1 - e 7 

pevs, preftulu, 6 lege. 

CH vrei, Ape ei e. 
oiov corbu, o corbe, “E- 
Gotpodvra” mivă ZOwmă 8- 
Vpaza, să -&noia morodat 
IV MT v îpotay Ti, 

oiov: Nemgu, 
Tepuavăs, o Nemeu, & Teg- 
ov, "Turcu, 'Toăguos, o 
Tureu, O Toboxe, x ăia 

zwvă, 

EvopaaTiAti , 

Tă ovâpaza 60 xaraYi- 
Yovow sis n Gvexcpvrjtov, 
anopădova md u îs ÎY- 
Yobotjs, ad repocapiă - 
vous 70 ăpăoov lu, otov: 
capu, XszA?), caplu, 7) xs- 
eat focu, Towyviăi, 30 - 
clu, To zayviăi, frenu, Xa- 
Awăgu, tenlu, xă Xa: - 
văgi, sogu, sbvrporpa, Î) soc- 
lu, 6 obvrporpog. 

Gejeblecgtâtvort lu Bingeegt 
ivirb, o bleibt Da8 u de3 ez 
jă)lecptâroprtea unbărbar. ş. 
B. scamnu, Stubl, scamnulu, 
der Stubl, somnu, Sclaj, 
somnulu, Der Scblaţ, vintu, 
XSind, vintulu, der Vind, 
preftu, Pfarrer, preftulu, der 
Rfarrer. 

. Die fiinjte Gudung enbiget 
Îi) auf e 3. B. corbu, o 
corbe, 006 auâgenoinmen 
eintige Bolfânabmen, deren 
die ființte &nbdung der erften 
gleich ijt 3. B. Nemeu, o 
Nemeu, Deuticpe, "Turcu, o 
Tareu, Ziirt. u. a. mm, 

. Die Rabmen, tvelcge auf ein 
unbirbare3 u auâgeben,iver= 
ei ba u der Eudiylbe tveg, 
und ivirb da8 Gejeilecgta= 
ivort lu augebangen. 3. B. 
capu, $aupt, caplu, bag 
Saubt, focu, Spiel, foclu, 
da3 Spiel, trenu, Biigel, 
frenlu, Der Biigel, socu, (ez 
făbrte, soclu, ber Sefărte. 

Evros, Ginfa. 

callu, mă ăo'yov, da3 SBierb. 
(a. callui, Tod Girov, des Serbea. 
(a callui, -& dsyo, dem SBjerbe. 

  

1) Greşit pentru: obypocog.
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callu, mă ăoyov, = das. ferd. . 
-o calu, & &oyov, D SPțerb. 

dila callu, mapă 705 dd&yov, bou dem Sferde. 

IimYbvyrixâs, Bielfa. 

callji, mă ădoţa, die Serbe. 
(a. calljor, 6 GA&ov, der Sferde. 

(a calljor, „mol dAbrois, den Pierdeu. 
callji, ză &doya,  : die SPferbe. 

o callji, & ăioya, o SPțerbe. 
dila callji, nagă mâv âdăpoy, bou Den ferbeu. 

O5rw mâtverar. So ivird abgeânbent: 

loclu, 6 mâno, der Oxt. 
nuclu, -1| nagvâla, der SuBbaun. 
luplu, 6 Abuos, der off. 
saelu, 7 Saul, der Sad. 

>mpelosig. umerfung. 

CI mări etvou 6uoia, 7ij 

îvopasuxi. oiov* mutu, 

BovBăe, o mutu, & Bovpe. 

“ErEougodvrat  Tivă 29vnă 

dvpara, ră Gmoia Tolodo 

iv NÂvuniv sis e. olov 

Romanu, Poopâvoc, o Ro- 
e 

mane, & Popăv, Vulga- 

ru, Bobăragos, o Vulgare, 

o Bovigage, nod, ăia, rw. 

Iltunrm mătase. 

EH xEprr „ae Trepda- 
Băve. pâvov dpoewuă îvâpara 

6705 varatprovow es e. 

1. Die fiinţte Endung îjt der 

eviten gleic). 3. B. mutu, o 
mutu, Îtunnurt. Doc auâgez 
nomumen einige Nabmen Der 
Bilfer, deren die fiinţte 
Endung auf e auâgeben. 3. 
B. Romanu, o Romane, Roz 

maner, Vulgaru, o Vulgare, 

Bulgar. u. aq. 1. 

Tiinţte Xbănderung3art. 

Rac der ființten Vbânbez- 
rung3art gegen blof mănunlicie 
Rabmen, die auț e ouâgeben.
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Evyrâs, Sinfag. 

fratele, 6 dâe)pis, der Bruber. 
(a fratelui, Tod dzeAcpoă, de3 Bruberă. 
(a fratelui, mă) dâe)qpă, dem Bruber. 

fratele, mâv Gbedpăv, deu Bruber. 
o frate, & Geică, o Bruber. 

: dila fratele, zapă 70 aăedcpod, bou Dem Brubder. 

NimYovrixos, Bielfag. 

fraclji, oi dăeqel, die Briiber. 
(a fraclor, Tv dăs)pbv, der Briiber. 

„(a fraclor, Tois azArootg den Briidern. 
fraclji, obs Găscrob, „die Briiber. 

o fraci, 1) & dela, D SBriider. 
dila fraclji, napă zâv a5eipâv, bon den Briibern. 

Oro xilvezat: So ivird abgeândeat: 

Jonile, 7 7aAndot, der Tapfere. 
„carbunile, ză xăpBovvov, die Sople. 
canile, 7 Suv, Der Sdunb. 

Xmpstwois. Aumerfung, 

a. “EH Avi eva Guota îi 
vopaSTtH7). oiovy* fone, o 

fone, cane, o cane. 

KEQAAALON A. 

Ileg rod dopiorov "ApYpov. 

Te dântarov Gpoewrâv ăp- 
Ypov eiva. unu, Evas, ună, pia 

x SA SA Ș Po € To obăszepov div etvou et 1- 
ps Ev xpfioa, GAP va rob- 
zov  peroyetpitoneda 7 Xv- 
Îvxâv ună. . 

1) Citeşte: o fragi (= o fraţi). 

1. Die Giiujte Eubung.ițt der 
erțten gleic). 3. B. one, o 
one, cane, o cane. 

- Btertea Stapitel, 

Bon dem unbețtinunten ez 
elecitâmwoste. 

Da3 unbeţtiunute mănnlicge 
Gejcplechtâivort ițt unu, ein ; 
Da5 iveiblide unâ, eine; bag 
jăâcpliche îjt Dei un nicpt iib= 
ic), founder man Debienet țic 
jtatt defieu dea iveibliden Ge= 
jeblecptâivorteâ unâ.
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Kitorg ro5 dopicrov 
ăpYpov. 

ap 

Abănderung de3 unbețtinumten 

Gejcolectâwortea. 

A poevizâs, MănuLid). 

Eveuds, Giufad. 

unu, vas, ein. 
(unui, - Ev, _ eine. 
(unui, e E, einen. 
unu, - Zvaw, einen. 

dila unu, Rap Eve, bon einen. 

Oqpivuâs, Veiblicg. 

Evz, 

ună, | ua, 

(unei, prăs, 
(unei, uLă, 
ună, . lov, 

dila ună, „e Topă 

To gâprotov  ăowoov -8ăv 

Eye zânduvuuev aprdpâv AA” 

zăv  VeAwpev, Eprropodpev vă 

peroyergisYâpev 70 nishte, ps- 

piu, psorai. oiov vizui nishte 

barbaci, e5& pegiuods ăvâpas, 

vinerâ nishte muljeri, jA%ov 

PEG, *puvoinag,. 

je ep! -îig xitsewe mod 

RudbErov peră rod 25- 
“SLOGTLHOD. 

“Ozav EA zis vă vAb 7 
mierov. peră Tod 0BOAITIKOĂ, . 
Teze wlverat - ră -Emiierov, ră 

Cinfagg. 

eine. 
einer. - 
einer. 
eine... 

prăs. bou einer. 

Da3 unbeţtinunte Gejeg= 
lecptâtvort bat feine bielțacde 
ab; twollte man aber, în 
fonute man Dazu da5 nishte 
ivâblen. 3. B. vizui nishte bar- 
baci, ic babe einige Mănner 

gejeben, vinerâ nishte muljeri, 
einige YGeiber find gefomnuen. 

Bon der Mbânderung des Bey- 
toorteâ mit dem 

Sauptivorte. 

Venur utan Da8 Beyivort uit 
Dei Sauptivoite zugleic ab= 
ânbdern ivill, fo tvird da3 Bey=
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Omoiov mporărrerar, ară zv  toort tveldeă borgejebt ivirb 
SE rpănev. folgenbermațen abgeânbert. 

A poeviu ds, Mănnlid. 

Eviuâs, Einfa. 

bunlu omu, 6 xadâs ăvYpooros, Der gutedeuieg. 
(a bunlui omu, 705 4aăcd âvăporov, De8 guten Menţegen. 
(a bunlui omu, 78 xa4G âvYpobzep, Dem guten Menţepen. 

bunlu omu, Tv za ăvpw- ben guten Menjehen. 
Tov, 

o bune omu, & ua) ăvhpwore, o guter SMențeţ).. 
dila bunlu omu,  zapăzoă ao ây- bon Dem guten Shen= 

Vowov, Îcber. | 

IimYvvzzos, Bielfag. 

bunlji oamini, o xaăoi ăvăporo, die guten Menjepen. 
(a bunlor oamini, Tâv uaAâv ăvYp5- der guten Menjeen. 

| TV, - 

(a bunlor oamini, mois xxdcs âvdgd- Den gutent Menjeben. 
. TO!G, ă 

bunlji oamini, 7o5g xadods âvăpi- die guten Mtenicpen. 
TOVG, | 

o buni oamini, & xado ăvăporno, o gute Menieben. 
dila bunlji oamini, rapă zâv wav bot Den guten Men= 

Avhponov, - Îeben. 

Onavzăc, Weiblid. 

Evivs, Einţa. 

buna muljere, 1 xaăi bv, . Dda8 gute Weib. 
(a bunilji muljere, 7ij; afis wvar - dea guteu YBeibeg. 

us, 
(a bunilji muljere, 7 vaAi va, dem guten Meibe. 

buna muljere, 7ijy xaăiy ovia, da3 gute YReib.
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o bună muljere,  & xn) ybvas, D gute8 Steib. 
dila bunâ muljere,  nagă ris xaAfis yo- bon Dem guten 

i varuăs, Teibe. 

IA m Yoyvrix os, Bielfa. 

bunile muljeri, ai xaăai uvoizes, die guten YBeiber. 
(a Dunilor muljeri, 7âvy xaăâw yvva- Der guten YReiber. 

"8, 
(a bunilor muljeri, oi uaĂois vovauăi, ben guten Yeibern. 

bunile muljeri, ză wadăs wwvatzas, die guten YReiber. 
o bune muljeri, 6 wadot vvoiues, o gute YBeiber. 

dila bunile muljeri, zagă zâv xadâv po- bon den guten A3ei- 
VouNâV, bern. 

| Koră  z0drov mâv 1părov ac Dieţen Muțter iverben 
mhivowai Ba mă Exideza boa alle Beiviărter, die den aupt= 
poridevrau TV 0BILGITIN EV, ivirtern borgețegt imerben, ab= 

geândert. 

Kiiois rod oborasrinod  bănderung de8 fauptivortea 
peră mod EriYtrov. vor dem Beyivorte. 

Apoevirâs, Mănnlid. 

Eviuâs, Ginţa. 

omlu bunu. 

(a omlui bunu. 

| (a omlui bunu. 

- omlu bunu. 

o omu bunu. 

dila omlu bunu. 

INimbvyrirs, Bielfa. 

oaminlji buni. 
(a oaminlor buni. 
(a oaminlor buni.  
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oaminlji buni. 
o oamini buni. 

dila oaminlji buni. 

Omivnds, 
c Pi 

Eyiwx6&ş, 

%eiblid. 
Ciunţag. 

-muljere!) bună. 
(a, 
(a 

0 
dila 

muljerilji bunâ. 
muljerilji bunâ. 
muljere 1) bunâ. 
muljere  bunâ. 
muljere 1) bunâ. 

IL A ovine, Biela. 

dila 

Xmjpelwaig. 

muljeri 2) bune. 
„ muljerlor bune. 
muljerlo» bune. 
muljeri 2) bune. 
muljeri bune. 
muljeri 2) bune. 

Damerfuug. 

a. “H sturtri âvrowpia 1. Da3 augeigende Giirivort, 
acelu, Eusivog, Bray swy- acelu, jener, faut mit dem 
mhogszo WE mă Erldarov, Bevivort entiveder nat p= 

7 A $ În * m 

midezau î) pară 1 mp0 05, Der bor dein Paubtivorte ge= 
odgazsuuod, nod si uâv jegt tmerden. 3m erțten Gal= 
pecomiderau, râme ză 05- le ivird da8 Dauptivourt mit 
GOSTAĂV MĂveTaL -ă Tv Dem Giirivorte mit abgeăn= 
âvrovplavy. otoy, det. 3. B. 

Apoeviuds, Mănulieg. 

Ewnâs, Sințag. 
. -. < 

vicinlu acelu bunu, 5 
(a vicinlui acelui, 7 

bunu, 

1) De sigur: 

AG matr zov, 

0D %adoD vel 

muljierea ; 2) de sigur: 

Der gute SMacbar. 
vos, *De3 guten Nacbarâ.: 

muljerile.
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(a vicinlui acelui bu- 76 4zAâ pezow, Dent guten Racbar. 
nu, | 

vieinlu acelu bu- zâvy ad petrova, den guten Rabat. 
nu, 

o vicine acelu bunu, & xaăt etzov, D guter Sacpbar. 
dila vicinlu acelu bu- 7capă 705 wadoă vei- bon dem guteu 
nu, 7ovos, Racpbar. 

IHimYvyrzos, VBielfa. 

vicinlji acelji buni, ci xaăc velzove,  bie guten Racgbaru. 
„(a vicinlor acelor bu- zâv wadâv eră Derguten Racbarn. 

ni, vo, 

(a vicinlor acelor bu- ros xadds yetzoar, Den guten Racbarn. 
ni,. | 

vicinlji acelji bu- 7ods xadods veiro- die guten Nacbarn. 
ni, vas, 

o vicini acelji bani, & nad etzovec, - o gute Nadbain. 
dila vicinlji acelji bu- zapă zăv vadâv yer- bou Den guten Nad)= 

ni Tâvwy, ban. 

Ojavxos, Meibligg. 

Evo, Ginfa. 

„_vicina acca bunâ, 1) xad) ertâwooa,- die gute Nacobarinn. 
(a vicinilji aceljei bu- zfjs nas vero - berguten Racbbariuu. 

nâ, v(90%)s, 

(a vicinilji aceljei bu- 73j xaĂ3) e:zovison, Derguten Racpbarinu. 
nâ, | 

vicina acea bună, Ti xaăny yerzwo- die gute Rabarinn. 
ay | | , 

o vicinâ acea bunâ,: 6 adi) vertâwoca, p gute Macobariun. 
dila vicina acea. bu- apă rs naAtis yet- bon Der guten Mac= 

nâ, 7ovi991)s, barinn.
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NimYvyrius, Bielţa. 

vicinile acele bu- ai uadaă vebuasar, die guten Radbar= 

ne, innen. 

(a vicinilor acelor bu- Tăv xaA&v - perro- Der guten Racbar= 

ne, — VLO0G3V, inneu. 

(a vicinilor acelor bu- rai wadois eră - Den guten SR :cobar= 

ne, VLOOALG, | inmen. 

vicinile acele bune, Tăg ua "rELTOVIO - Die guten Macpbar= 

ac, inuent. 
o vicinile acele bu- & xaAci "eLTOvLOSAL, D gute acpbarin= 

ne, „neut. 

dila, vicinile acele bu- mapă 7âv uaX&v yet- bon den guiten Macij= 
ne, T0W506%, batinneat. 

Ei & mporidera 1 duw- St giveyten Galle, ivenu Da3 
voua, zâre pâvov adr) xdi- iirivort borțtebet, ivird blof 
VETAL, 7. X. dieje3 abgeânbert. 3. B. 

Apoeviuâs, SMănuli. 

Evixâs, Einfa. 

O 

acelu bunu vicinu. 

(acelui bunu vicinu. 

(acelui bunu vicinu. 

acelu bunu vicinu. 

acelu bunu vicinu. 

dila acelu bunu vicinu. 

MonYvyvrixos, Vieliach. - 

acelji buni vicini. 
(acelor buni vicini. 
(acelor buni vicini. 
acelji buni vicini. 

o acelji buni vicini. 
dila acelji buni vicini.
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Bpivrâs, VWeiblic. 

Evixos, Ginfag. 

acea bună 
(aceljei bunâ, 
(aceljei bunâ 

acea bună 

o acea bunâ 
dila acea bunâ 

vicinâ. 
vicină, 

vicinâ. 
vicină, 

vicinâ. 
vicinâ. 

ILAnYvyrxg, Bielfag. 

acele bune 

(acelor bune 
(acelor bune 

acele bune 

o acele bune 
dila acele bune 

p. To 2niYerov carecido, nâs, 2, 

Tâoa, Tây, ever, etc BAov 
zăv Evmăv dprhpiv mArrov, 

xăv npomidijra 1 peral- 

vicine. 

vicine. 

vicine, 
vicine,. 

vicine, 

vicine, 

Da8 Beyivort carecido, jez 
der, jebe, jede3, bleibt in der 
eințacen Babl unabânder= 
li), e8 mag dem Rabmen 

dau, bor oder nacgejegt iverden. 

Eyzâg, Siufacg. 

carecido, - năe, mâsa, 7ây, jeder, jede, jebea. 
(a carecido, ave, Tăoris, may- jedea, jebder, jebea. 

| 7, 
(a carecido, Tavi, Tăom, mavt, jeben, jeder, jedem. 

carecido. Tâwa, măsay, Tăy, jebeu, jebe, jebea. 
dila, carecido, apă mais, 2ă- bom jedent, jeber, 

„Os, nave, O jedem. 
T
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Eic my zâmuvunăv Pus 

yAiverat 05TwS' 

În der b. 3. iirb e8 În ab= 
geânbdert : 

Mag Yovrros,. Bielfab. 

Aposvirâs, Mânulid. 

tuci, TâvTss, 

(a tutulor, TĂVTOV, 

(a tutulor, năa, 

tuci, _ RĂNTOR, 

dila _tuci, 

OmAvr5s, 

tute, TĂSOL, 

(a tutulox, Nas, 

a tutulor, TĂSAS, 

tute, TĂSAG, 

dila tute, 

KEOAAALON E. 

legi 705 yEvovs T6v 6- 
vopăTwv. 

Etpyrau dvozEgto a ră Yevr] 
zâv &vondzwv civat pâvov 250, 
Am. Gpsewuâv Mo nouă. 
odătzepov Băv Eropev, na dvi 
zobrov peraxerpilbueda ză 
Poivuăv vpâyec. oiov aista nu 
sta in puterea mea, 7odTo 32v 
orexerat sis iv 2Eovolavy Mob, 

spune ji, câ se fece acea ci 
vru, siră adTă dr Eywvey E- 
„etvo God Tele. 

Qi 7 a < 7 î movoveg mod 67rolobg 
2bvaral zis vă Vo) sis tă 4 vă Topor) sis Bă 

TAGĂ TĂVTWV,. 

TOAGĂ TAO6V, 

alte. 
aller. 
allen. 
alle. 
bou alle. 

Se ibid. 

alle. 
alex. 
allen. 
alle. 
bon allen. 

Siinite3 Stapitel. 

Bon dem Gejelecite der $aupt= 
vodrter. 

63 it oben gejagt toorden, 
dak e nur sive) Geţcbledter 
giebt: Da3 mânnliche und imeib= 
Liege; țăcblicea giebt es nici, 
und îtatt dejjen bebienet man 
ic de iveiblicen Seţeledhtea. 
3. B. aista nu sta în puterea mea, 
Dieje3 ftepet nicht în meiner 
Macpt, spune Iji, câ se fece 
acea ci vru, jagt ipm, dap eâ 
gejcheben îjt, iva3 er tvolite. 

„Die Megeln, tvelche man zur 
Unterjeidung der Gejcblecpter 

n
.
 

= 

  

 



Apo Tv TEvâv 26 vopd- 
Twy, evo oi audiovYo, 

A". Tevovc âoosvixoă S 

etvaL: 

“Oha ză âvâpara 57005 war 
ToAirpovswv sis 'u. olov capu, 
xepai), fumu, xamvăc, lupu, 
A5nos, nueu, xapvăla, osu, xÂR- 
xăĂoy, picuraru, Toy, sacu, 
Saxxi, trupu, Spa, ursu, 
uodăo, sinu, ABĂTOG MTA. 

B'. Tevovs Ymivnoă 
etvar: 

“Oia ză vânarea 605 war 
“ahinovaw sic â ua e. olov: 

7 
doamnă, ogia, spumă, drppăe. 

porumbâ, meptoreză, pulbere, 
A. 7 

oops, parte, pEgos, vulpe, 
dr, 7. "Eforpodvrat tată, 

naTip, ta Yetos, Papa, Ild- 
nas, Îmea, Aovnăg mai ăia 
wwă ră rola, sint -p&vove p- 
GsvtW00. - 

“BE wmovav mod dă vă 
îvâpaza, ză moto Ouog  Băv 
Boiaveare vă dvorpEotovTart 25 
2 Mavăva. clov carbune, 1&p- 
B0WVoY, cane, xvĂ, dinte, 0- 
e jone, naixăpi, Ljepure, 

26, lapte, ydAz, soare, j;Aog, 

- 
= - 
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der$)auptivirter angeben faun, 
Și jolgenbe, 

A. Mănulien Sejblecteg 
ind: 

Ye Nabmen, ivelcpe auf u 
ausgeben. 3. %B. capu, Sobf, 
fumu, Maucb, lupu, YSolf, nueu, 
RuBbaum, osu, Bein, picuraru, 
Spiute, sacu, Satf, trupu, Sir= 
per, ursu, Băr, sinu, Bujen, ze. 

B. Seiblihen Gejdlectea 
find: 

le Pabmen, die auţ â und | 
e auâgeben. 3. B. doamnă, 
Brau, spumă, Sthaum, po- 
rumbâ, Taube, pulbere, Staub, 
parte, Sheil, vulpe, Guc)a, 
u. Î. f. Muggenommen, tatâ, 
Bater, lalâ, Veter, Papâ, Bapft, 
Luca, Sufas, u. a. m.bdie de8 
mănnliden Geţeglectea find. 

Dagu fommen nod) einige 
MNabmen, die fi aber nicgt 
unter Segel bringen lafien. 3. 
B. carbune, Stoble, cane, und, 
dinte, Babn, 3one, Tapfer, 
ljepure, Safe, lapte, Mile, 
soare, Sonne. 

T>
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ÎXmpstwors. 
2 o. Tă Enideza 605 xata- 

Aiprovaw sis e, u&wobot 

N sis mă Ab pe) = 

perăBivra. oiov mare omu, 

păyos  &vbowros, mare 

casâ,  peyăiov ST, 
. az 

supcire lemnu, biv £5 - 
ov, supeire veargâ, VW? 

2 

feprra. 

KEGAAALON ş. 

mpi A m Țy ma [legi od oyrjuartouod is 
EvopasT îs 7 ur bovantis eX is 

vopasTiu tis Ewutis Tv odoi- 

GITINIV OVONĂWY. 

"Emedij nod 1) &vopostu 

TANĂVIRĂ, TGV  odoLaoztuv, 
&vopăry KATAYTnpe, Buabâpios, 

Evvaat 
N 

ATĂT Tapăv Vă TpoSdogisA] 

ră moro Bă Twvăc 

MOVOVAG, OAAĂ moEmet vă ă 

pădy) îs Ex, ris ovvoutitae. 

[legi rîis dvopaorix îs TAjdwy- 
muijs Tâv Erwbeztov ăvopăTuv, 

“Oda ză dpoeviuă ExiVero 
Erod vamadtrovowv sis u, Tp6- 
moov Ev Tâ TATĂ ă- 
pd 25 u ic i. olov bunu, 
vas, buni, X&Aci, reu, 4anăe, 
rei, Xax0 roshu, NOXAwVOS, ro- 
shi, Xăxxwol, tineru, vos, ti- 
neri, Voi, grosu, -Xovăpâ, gro- 
shi, Yovăga, menesunosu, Web- 
îs menesunoshi, Wevăeic, x. 

Mumertung. 

1. Diejenigen Bebiviuter, die 
lic) auț e enbigen, bleiben 
in beben Sejcolecbtern un 

verănberlid.. 3. SB. mare 
omu, gtoper Stență), mare 

casâ, grope8 Sauâ, suţ cire 
lemnu, Diinne3 $9plg, supcire 
veargă, Diinne3 Stăbeben. 

Se3te3 Rapitel, 

Bon der Bildung Der erțten biel= 

facen Sndung auâ der erțten 

eințadyen Der Vauptivorter. 

Ba die erţte Snbdung b. 3. 
der Daubptivorter fi berțogie= 
den enbdiget, fo faun man fii 
jeo feine Megel fețtțeben, îon= 
Den man mub e3 dură) den 
Spracengebrauci, erfernen. 

Bon der erjten Sndung v. 3. der 
Bewmvorter. 

Alle mănulice Beytviirter, 
ivelcbe ficd auf u enbigen, ber= 
ăndern da8 u in der b. B.iui. 
3. B. bunu, buni, qut, reu, rei, 

b53, roshu, roshi, Toth, tineru, 
tineri, Jung, grosu, groshi, Diă, 

menesunosu, menesunoshi, [ii= 

genbaţt, ac.  



“Oi ză mână Erie, &7r0ă 
MaTtoAipțovawv es â, zpErovot ză 

î. &v 26 nivdovrn âptdu e 
e. ciov' bunâ, xi, bune, xaAci, 
tinerâ, vea, tinere, vEa:, mushată, 
1) formosâ, bpaia, mushate, for- 
mose, palat, avutâ, 7ovoia, 

“avute, 7dobotat, oarbâ, 7vp?), 

„oarbe, mbpial. "EEarpodvrat 2- 

eva, Ono Ainpovawv es gâ, ză 

moto uăuvovat zăv TA duvunăv 

âpripăv sis u 1). otov largă, pap- 

data, arzi, copdetai, lungă, 

poxpeia, lunzi, powpstat, ur. 

Tă e o Mpypovra Exidera 

> mpEzovaL mă o eis le. clov rao, 

"ax, vale, xanci, nao, aivob- 

„ia, male, matvobota, greav, 
PBapsia, greale, Bapeta. 

KEGAAAION 7. 

Ilea 200 oymjpaztanoă -wvây 
dPoxăv ăvopăzov 8E dp- 

DEVIN 6V, 

“Oia ră apoewuă Enidera 
Ord xaraMtiyovawv ei; n pi 

A A m m vadapăv, îă fi; perafoXfis 
> Tod u sis â vpivovrat Oviwxă. 

oiov vrutu, âyazwrâs, vrută, 
> PPR i 3 Di aarijii), lavdatu, Erouwverdg, 

lavdată, Enaweri, somnurosu, 
somnuroasă, 57v05%s, acru, Ev- 

vs, acrâ, Ev, raru, 9Ră- 

  

37 

Xe twveibliche Beytviirter, 
vele jicd auf 4 endigent, ber= 
ânberu da3 â în der b. 3. în 

e. 3. B. bună, bune, gut, tinerâ, 
tinere, jug, mushatâ, vber 
formosâ, mushate, Dber formose, 
Îchon, avutâ, avute, reic, oarbă, 
oarbe, blind. XuBgenoumen die 
auf gâ auâgeben, dieje Baben 
in Der b. 3. ein i. 3. B. largă, 
larzi, breit, lungă, lunzi, Lang 2c. 

Die auf o auâgebende Bey= 
ivorter berânberu ba8 o în le. 
3. %B. rao, vale, bi58, nao, nale, 
ei, greao, greale, fciver. 

Sicbeute3 Sapitet, 

Bon der Bilbung einiger weiblicper 
Rabmen, au3 dem mănn= 

lichen Geţcilecgte. 

le mănnliche Beyivir= 
ter, imelege auf impurum 
u auâgeben, berândern um 
iveiblic zu tverden ba8 u 
in â, 3. %B. vrutu, vrută, ge= 
liebt, lavdatu, lavdatâ, gelobt, 
somnurosu, somnurosâ, Îclăț= 
TIg, acru, acrâ, Înuer, raru, rară, 
jelten, sannitosu,”) sanitoasă, 

1) Eroare pentru: î; 2) cetește: sanitosur.
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wos, rarâ, rave, sanitosu, 
sanitoasâ, byuije. si 88 uara- 
Am es u nadapiv, TOT Tpt- 

meta 7 u sis 0. 0iov nou, 

Nawvowpos, nao, Watvobpia, greu, 
Bap5s, greao, Bapela, reu, xa- 
xă6, ra0, KANT). E&aupodvrat ră 
Tpă m0d.u, i Eyovra, ră &noia, 

Năpvovav mă mivnâv ei e. 
clov jiu, Govravs, jie, Gwv- 
Tavi), veclju, TaAas, veclje, 
T&LAaLĂ. 

“Tă vânarea &nod swaivov- 

sw Glav, zEyvrv, î |ăddo 6- 

„ xotovătjnore ErrăyyeApa Toros 

mo dmjvxăv sis oanje. oo” a- 

mire, face, amireroanje, 

faotAtoca, pashâ, roots, pa- 

shoanje, % ww 705 nasă, 

sapunțâ, oanobwlijs, sapun - 
Joanje, 1) 1) 7vw) 705 oarovvrii, 

saijâ, Gpodoyâs, saițoanje, 7 
“ov 705 dpoioyă, boiaţă, pro- 

iartije, boiaţoanje, 1) “vw 705 
"poiar(i, cafeţă, napeziiis, ca- 

fețonje,2) % vi 705 xapertij 
mă 05 preftu, arâs, vyive- 

Ta prefteasâ,. zaradia, calu- 

geru, XOĂ&Pmpos, calgerică, xa- 

doypaia, not Ada vă. 

Epioxovrau vă vara Tâv 
Cowy, dnd mă 6rola dv vi- 
vovrot Îpjiwnă vă mis pe- 
Tafoiiis Tv ApGEWNâv MATA 
Aeewv, GAAă pă ilus âvo- 
paotag dtawplvovrat ră “Ev 

gejunb, enbiget id aber 
auf purum u, o tvirb Dag 
u în o berivanbelt. 3. B. 
nou, na0, ct, greu, greao, 

Îchiver, reu, rao, bi8. Dow 
au$genommnen, ivelcpe bor u, i 
babeu, Dieţe berivandeln ba3 u 
in e. 3. %B. jiu, jie, lebenbig, 
veclju, veclje, alt. 

Die Mabmen, ivelce eine 
Îiirbe, Suuţt, oder iva8 im= 
mer Țiir ein Geiverbe anzeigen, 
enbigen fict) îm tveiblicpen auţ 

oanje, 3. %. amire, Saijer, 
amireroanje, Saijevinn, pashâ, . 
“ajcga, pashoanje, de3 Pajdag, 
NGeib, sapunţă, Seifenţieder, 

sapunfoanje, Seifenţieberiun, 
saiâ, Ubrimacber, saiţoane,llprz * 
macperinn, boiaţ, Gărber, bo- 
iajoanje, Gărberinn, cafeţă, Sa= 
feejieber, cafețoanje, Stafeejie= 
Derinn ; au$ preftu, Prieţter, 

ivirD prefteasâ, Priftriun, ca- 
lugeru, Mtinch, calgerica, Stlo= 
fterfrau, u. a. mm. 

63 giebt einige Nabmen der 
Thiere, iwelche dure) die Ver= 
ânbderung der mănulichen End= 
jplbe mnicpt imeiblic) tverden, 
fonbdern Die Geţeplecgter deţel= 
ben imerben dură) eigene RaB= 

1) In text greşit : sapru?oanje; 2) cetește: cafe?oanje.  



aorâv, oiov* barbatu, âvip, 
muljere, Yvv?, tată, zarip, mu- 
mâ, pipmp, hilju, vs, hilje, 
Popp, calu, ăoyov, japă, 
qopdăa, tavru, î) bicu, radpos, 
vacâ, dyeAdăa, capu, Tpăyos, 

caprâ, aia, berbecu, uprăgi, 
oae, 1popaTov, cucotu, TeTe- 
vos, galjinâ, 8pwYa, maesocu, 
“dos, catushâ, “ăra. 

KEDAAALON H-. 

legi ris ovyuploewg zâv 
27mYfroy, 

To owyxprzmăv dvopa via 
verat Eu Tâv Emerwy npo- 

3Ytos 05 poplov ma, Tă îă 
brepYeuuâv mooodtoev 70 o - 

ptov cama. 0iov: 

„ Beriunăg, 

bunu, 

A Xvyupiriw ds, 

uaAoG, 

39 

men angezeiget. 3. %. bar- 
batu, Mann, muljere, Yeib, 
tată, Bater, mumă, Shutter, 
hilju, Sobn, hilje, Tocpter, 
calu, SPferd, japâ, Stute, tavru, 
oder bicu, Stie, vacâ, Sub, 
capu, Bot, caprâ, Biege, ber- . 
becu, XBibber, cae, Sepaaţ, 
cucotu, Sabn, galjină, Denne, 
macsocu, Statet, catushă, Sage. 

Adtes Sapitel, 

Von der Steigerung der 
Beyiirter. 

Der Gombparatib tpird dur 
die Vingujegung der Partifel 
ma, und Der Superlativ dure 
die VDinfetung, cama, gemacgt. 
3 SB. 

Poţitiv. 

gut. 

Comberatib.!) 

ma bunu, uaIITEpoG, bejțer. 

Ynepverxăc, Subperlatib. 

cama bunu, WLAGTAL TO, bejte. 

Lungu, poxpds, | Lang. 
ma lungu, pan pbTepos, Lânger. 

cama, lungu, pax pbTaros, Lângțte. 

grosu, Xovâpă, Diet. 
ma grosu, Xovâpârepos, dicfer. 

cama grosu, Yovăpăra og, dicfite. 

t) Citeşte: Comparativ.
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mare, pep&ios, 
ma mare, perpa)eirepos, 

cama mare, Ey AAA TOS, 

dulce, Av, 
ma dulce, "AVAITepos, 

cama dulce, "7 AOKITaToG, 

KEDAAATON 0. 

legi râv âoYunrmâv 8vo- i i 
MTV, 

Tă âprdpmumnă vâpara, dtat- 
podvraL Tpixâg ei; Ano)s)v-: 

&vă, sie Tawrmă moi sie "A - 
) 

VXAOpINĂ. 

Azohesivptva etvat: 

grog. 
qriber. 
grote. 

ți. 
fiiber. 
țiibte. 

Jeuuteă Sapitel. 

Bon den Bablmwortern. 

Die Bablivirter find Dreyerz 
ley, 1. Srunbzablen, 2. (Orb= 
nungâzablen, .3. Berbielțălti= 
gungâzalben. 

Srunbzableu find: 

unu, unâ, 1. jinjici, 20. 
doi, dau, 2. treizâci, 30, 

trei, 3. patruzâci, 40. 
patru, 4. cinzâei, 50, 
cinci, 5, shaizâei, 60. 

shase, 6. shaptezâei, 70. 
shapte, 7. optuzâci, 80. 

optu, 8. nauzâci, 90. 
nau, 9. unâ. sută, 100. 

zace, | 10. dao sute, 200. 
unsprezace, - Il. trei sute, 300: 

daosprezace, 12. patru sute, "400, 
treisprezace, 13... cinei sute, 500, 
patrusprezace, 14. unâ nilje, 1000: 
cincisprezace, 15. dao nilji, 2000; 
shasprezace, 16. trei nilji, 3000. 
shaptesprezace, 1%. zace nilji, 10000. 
optusprezace, 18. unâ sută di nilji, 100000. 
nausprezace, 19. unâ milione, 1000000.  



Oi nodeivntvor dodo nA!- 
vovrat nară Tâv EEjs Tpânov. 

Unu, unâ, xâlvovrar ds 7 
dptorov ăpYpov. 

Doi, dao, mătvovrat ore: 

4 
Die Grunbzalben  iverben 

folgendermajțen abgeinbert. 

Unu, unâ ivird tvie da8 un 
bețtinmumte Seţcolecgtsivort ab= 
geânbdert. 

Doi, dao tvirb îp abgedu= 
dat: 

NimYvvrrs, Bielfad. 

doilji, daole, 
(a doilor, daolor, 
(a doilor, daolor, 

îvoi, 

doilji, daole, 
d, 

dila doilji, daole, 

oi vo ai mă vw, 
76 Ed — — 
Toia al, Tic "0 Toie 

A N PY * + 

Tod N Tăg RO Tă 

nagă Tv do — 

die givey. 
der sivey. 
den giveyen. 

die zvey. 

bon ben giveven. 

O5zw witvezar So ivird abgeăndert: 

treilji, 

patrulji, 
cincilji, 
shaselji, 
shaptelji, 
optulji, 
naulji, 
zacelji, 

&c, 

Xmpestiwotg. 

Hoo GmoeAvpevo ăprhuoi 
xAWova Os 70 unu, ună, 
GM 2umopei vă nporedij 
si; 70 dooevinâv 1 dvru- 

vopla acelji, Exzivor, noi 
ei; mă Pmivuov acele, 

o. "EcpEd) dwworepu, 6 wo oi |. 

treile. 
patrule. 
cincile. 
shasele. 

shaptele. 
optule. 
naule. 

zacele. 

Mnmerfung. 

(3 ijt pben gejagtivorben, daf 
aud die îibrigen Srunbzablen 
Î0 ivie unu, unâ abgeănbert 
iverden, aber manfaun dem 
mănnlichen Geţeblecte” da3 
Giiriort acelji, biejelbeu, 
und dem iveiblicheu ace-
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Emeivou, ua mâre mă Gptd- 

pYpunov peve, ăxAuTov, oiov: 

„ “Apoewmâs, SMănnlicg. 

acelji doi, 
(acelor doi 
(acelor doi 
acelji doi, 

dila acelji doi, 

0drw xilvezar: 

le, diețelben, borjegen, und 
alâdann bleibt daâ Bapl 
iort unabânberlicg. 3. B. 

Omivuâs, Meibli. 

acele dao. 
(acelor dao. 
(acelor dao. 
acele dao. 

dila acele dao. 

Ev tvird abgeânbert: 

acelji trei, 
acelji patru, 
acelji cinci, 

Tă aură nivoviar ce ză 
ăia înlYera, 

aintenea primlu, a.intenea, prima, 

3
-
a
 

jinjiglea, a jinjicea, 

a doilea, a daoa, 

a treilea, a treia, 

a patrulea, a patrua, 

a cincilea, a cincia, 

a shaselea, a shasea, 

a shaptelea, a shaptea, 
a optulea, a optua, 

a naulea, a naua, 

a zacelea, a zacea, 
a unsprezaclea, a unsprezacea, 

acele trei. 

acele patru. 
acele cinci. 

de. 

Die Oronungâzablen iverden 
ivie Die Beyivirter abgeânbert. 

TpâTos, 7, ov. Der bie Da8 erţte 
dedrepos, a, ov. aiveyte. 
pios, 1, ov. dritte. 
TErapTos, 1, ov.  bierte. 
neuro, m, ov. iinţte. 
Exros, m, ov. jechâte. 
EBăonos, m, ov.  fiebente. 
îr&oos, m, ov. acte. 
Evarog, 1%), ov. neunte. 
dEuaros, 7, ov. zebnte. 
EvăEuaros, ov. eilțte. 

stoblțte. 
doisprezaclea, a doisprezacea, Bw3Euarog,r,ov. 

EiNO9Tă6, 7, ov. Wanzigitte.  



“a treizâcea, 
a patruzâcea, 

a treizâclea, 

a patruzâclea, 

a cinzâclea, a cinzâcea, 

de. . 

Tă dvadoyină mAlvovrat 6- 

polwg Womep mă Erivera. 
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dreipigfte. TPLAMOSTĂG, |, OV. 
meooapaxosTts, 1.  bieraigite. 

ov. 
mevrinoste, m,  ființzigjte. 

ov. | 
MT. A. u. Î. iv. 

Die Berbielțăltigungâzab= 
len iverben aucț ivie die Bey= 
toorter abgeinbert. 

rerparA0ă6, 1], 0»Y, 
TswazAods, 7, 0w, 

simplu, . simplă, &rdo5s, 7, 0, 

indoitu, indoit, urAcăs, 7, 0w, 

întreitu,  întreitâ,  TairAĂ0dG, 7, 0bv, 
inpatratu, inpatratâ,. 
incincitu, incincitâ, 

inshasitu, inshasitâ, 

insbaptitu, inshaptită, 

“Ooov ră mă AA 

mica 

tantu, 

optu ori ahtantu, 

nau ori ahtantu, 

zace ori ahtantu, 

unsprezace di ori 

ahtantu, 

doisprezace di ori 

ahtantu, 

jinjici ori ahtantu, - 

ah- treizâci di ori 

tantu, 

patruzâci di ori ah- 

tantu, 

unâ oarâ ah- 

sEanicds, v, 0vv, 
SrTarcăs, m, 0W, 

XEpopev 

einfacd, eințacte, ein 
facpe3. 

aiveifach, de, ces. 
dreițaci, che, cpe8. 
bierțacd, pe, ces. 
ființa), che, ces. 
jechâfach, che, che. 
țiebențac, che, che, 

Sas die andern anbelangt, 
fagt man: 

Ax piov 

- 7000, 

dur popa; T590v, 

vea «opal; 7000y, 

Eno, tpopois 509, 
e 
Evdeua popi T090V, 

duăexa, popas 7092, 

etnos qpopoig T090V, 
7 Pi 7 Tptăvra, popoig T590V, 

zu o 7 
9X0UVTA (PopOus TO = 

90Y 
> 

eopăv no) einmabl o biel. 

actmagl fo biel. 
neunmabl fo biel. 
zebumabl în biel. 
eilîmabl o biel. 

aiolfmab! î0 biel. 

amanzigmabl fo biel 
dreiigmabl o biel. 

vierziginal fo biel.
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cinzâci di ori ah- evita popoâs 1â- fiinfgigmabl fo 
o0v, tantu, 

ună oarâ unâ d unâ, pia 1 pla pia, 
Teooapes dură, zebmabl bier find act. dau ori patru suntu 25w 

optu, 

biel. 

einmaplein8 ițt einâ. 

câte unâ unâ, dnă Eva Eva, einzeln. 
câte unâ, sutâ, An Exarăy, bunberitvei8. 

Ilpăş 1255 Exopsv wa Q5- 
pioTa âpibpqTină âvâuasa, 
Toadra sîvou ră ESîis* altu, 
ădos, tuci, Bz, mulei, 5ăă, 
pucini, Cta, amendoi, după- 
Tepoi, nescânci, uowwei. 

KEGAAEION L. 

Nepi. AvrovopLâv. 

Al ămowplaÎ) dapodvrau 
Ecayâs: a... Ilpooworimaă, fi. 
Kone, p. Aero, 3. *E- 
poTvjpatiuai, e. 'Avarpopiual, g'. 
noi, AdoioroL. 

Ile îjc. nătoews râv TD09wW- 
TIMBV AVTWVILLGV.. 

A. Ilposdnov. 

Eviug, 

. 
a N eu, 2%, 

a njui, pc, 
a njia, ni, uz, 
“mine, me, 

mine, dila 

  

1) Citeşte : âvzovoiuiau. 

2uâva, pe, 
Tap' 205, 

Ygir baben nebft diejen aucg: 
unbeftinunte Bablivărter, und 
find folgenbe : altu, ein anbe= 
ver, tuci, alle, mulci, biele, 
pucini, ivenige, amendoi, bely=. 
de, nescânci, einige. 

Beputea Rapitel, 

Bon ben Şiirivărtern. 

3 giebt fedgerley Şiirtvăr= 
ter:-1. perținlidye, 2. zuteiguen= 
de, 3. angeigende, 4. îvagenbe, 
5. beziebenbe, 6. uub utneigeub= 
licge. 

Bon der Vbânderung der perțăn= 
lichen Fiirwmirter. 

IL. Berţon. 

Cinfa. 

cd). 
meiner. 
mir. 

micd. 
bou mir. 

 



HNimăkovzinâs, Vielța. 

Tiuete, tit. 
LV, unjer. 
Ypăv, un$. 
Îpâs, ung. 

> € m 

TAC VL, 

Ilceswzov. 

Evinâs, 

II. Beriou. 

Sinfa. 

Im 9vyrzrnds, Bielfad. 

noi, 

a nostror, 

a--na0, mă, 
noi, nă, 

dila noi, 

B' 

tu, 

a tul, 

a cea, ce, 

tine, te, 

dila tine, 

voi, 

a, .vostror, 

a vao, vă, 
voi, vă, 

dila voi, 

Ţ' 

slu, 

(a lui, 
(a lui, |ji, 

elu, lu, 

dila elu, 

elji, 

(a lor, 
(a lor, IÂ, 

Wpeig (boeie) 

boi un$. 

du. 
Deiner. 
dir. 
did. 
bou bir. 

ip. 
Dpây, - cuer. 
Dv, eucb). 
Spăs, cuc). 

năg Spâv, boi cuc). 

Igosozov. IL. Periou. 

Byvixds, Eiuţa. 

ars, er. 
aăT0ă, jeiner. 
ară, ibm. 
adry, ibn. 

Top! auyToă, don ibm. 

IMigYovriu6s, Bielfag. 

are, fie. 
aărOv, ibrer. 
adroic, ipnen.



elji, lji, aro, ție. | dila elji, 7009” aăT&, bon ibnen. 

9mhvxos, Beiblid, 
Ev gs, Cinfag. 

ia, ” AT", Șie. (a lei, aăTii;, ibrer. (a ljei, lji, adi), îpr. 
ia, w, ATI), ie. dila ia, Top arii, von ir. 

Im Yvvrtnâs, Bielfag. 

ele, arad, fie. (a lor, | aăTâv, iprer. (a lor, 14, azotic, ien. __ele, e, are, fie. dila ele, Tag aăTâv, bon ibnen. 

“Evrabra, wma mad 1 dy- Dieber gebirt au bag 32 Viotpopos âvrovopia, + ăoia, viictfiibrenbe iirivost, ivelcheg dv Eye voor. feine erjte Gnbung Bat. 

"A coeviuâăc nod Orionâg, Mănntid und YReiblicg. 

Eviuos, Ginfa. 

(shă, EavTo5, Save, feiner. (shâ, sawrăp, Eau, fi). se, 2avrăv, Sawriy, Țicp. 
di nâsu, nâsâ, Rap. Saorod, SovTiic, bon ficg, 

Ka Imqdvunâe, Und Bielfacg. 

di nâshi, nâse, Top Ea, bon Îi. 

 



Meg râv 4rmunâv Gvrww- 

amea, mea, 
(ameai, îs ui, 
(ameai, 1 Eni, 
amea, vu, 

dila amea, napă ij Euijs 

HNimYvyrius, Bielfa. 

amele, ai ăpol, 
(amelor, âv Zu, 
(amelor, rog uoâc 

amele, măs Euăs, 

dila amele, napă Tv Ep, 

41 

Bon den gueignenden Giirz 

i) ep, (î) Erc) ob) 

WLGV. ivorteru. 

A poevixoc, Mănnlic. 

Eviude, Einfa. 

ameu, nju, & 2uăc, (6 Zâvnăc ob) mein. 
(ameui, Tod 2u00, meinea. . 
(ameui, 6 Ep, meineimn. 
ameu, mv &pâv, einen. 

dila aneu, napă 705 Epo0ă bon meinein. 

IAmqYovriz6s, Bielfacg. 

amei, o &uol, meine. 
(ameor, my Eu, einer. 
(ameor, 7 cae ucis, meinen. 
amei, ds 2u05g, metne. 

dila amei, rapi TV Eu6v, bou teinen. 

Omivzâs, Meiblic. 

Bviuâs, Einfa. 

"eine. 

einer. 
meiner. 
meine. 

bon meiner. 

meine. 
einer. 
meinen. 
eine. 
bon meinen.
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ateu, tu, 

(ateui, 
(ateui, 
ateu, - 

dila ateu, 

atei, 

(ateor, 
(ateor, 
atei, 

dila atei, 

ata, ta, 

(atei, tai, 
(atei, tai, 
ata, ta, 

dila ata, ta, 

atale, 

(ateoi, 
(ateor, 
atale, 

. dila atale, 

su, . 

(a sui, - 
(a sui, 

Omivuâs, SBeiblig. 

EBvezos, Einfa. 

Togă 6 06, 

"A psevu6s, Mănntig. 

Bv e, Cinfad. 
e 

6 Es mov, 

Tod ătucă mov, 
Tă du ov, 

Dein, 
deine3. 
deinem. 
deinen. 
bon Deinerm. 

Deine. 
Deiner. 
deinen. 
deine. 
bou Deinen. 

Deine. 
Deiner. 
Deiner. 
deine. 
bou beiner. 

deine. 
deiner. 
Deinen. 
deine. 
bou Deinen. 

Vein. 
feinea. . 
țeinem, 
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su, mâv Eăwm&v ov, feinen. 
dila su, napă 105 205 ov, bon feinem. 

Omnivuâs, Veiblig. 

Bvixs, Einfag. 

sa, i Zi, ov, țeine, 
(a sai, “îi Băi Tov, | feiner, 
(a sai, 1) 2344 mov, feiner. 
sa, mi 2âwilv Tev, țeine. 

.dila sa, apă Tis tăuiis Tov, bou feiner. 

Empeiwois, Mumerfung,. 

a. To su xal sa, râmywvunăv 1. Da3 su und sa, baben fei= 
dprhpăv 8ăv Eyovow, dA- ne bielțache 3apl, jedoct bez 
Aă  perayetpiiâpeda iv dient man ict) der giveyteau 
evuv  TATYovTiN IV T0ă Snbung b. 3. britten Perțon 
A. TUpCOWBTIOV  Tp09WOTiÂi; perțonlicpen GiirivorteS alor, 
ăwowpias alor, mă &motov — -ivelege aber dute) die ganze 
&poos pâver ăuăurov sic Gov Bapl unberânbdert bleibt. 
my dptdpăv. 

Apsevix6s, SMiinunlic. 

Bv s, Gina. 

anostru, 5 fjptrepeg, (6 23-  — umier. 
plTa ac), 

(anostrui, mod ue Epou unțere. 
(anostrui, zâ Yjuerăpu, unerem. 
anostru, ov ipEregov, - unțeru. 

dila anostu, Tapă 705 pe TEpev, bon unțerim. 

Iimdovrix6s,  Bielfad. 

anoshtri, oi TipErepot, unțere. 
“(anostror, my Yipertpov, unțerer. 
(anostror, mois jpergois, unjeren. 

A
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anoshtri, 

dila anoshtri, 

anostra, 

(anostrei, 
(anostrei, 
anostra, | 

dila anostra, 

anostre, 

(anostror, 
- (anostror, 

anostre, 

dila anostre, 

avostru, 

(avostrui, 
(avostrui, 
avostru, 

dila avostru, 

avoshtri, 
(avostror, 
(avostror, 

c E 

Evixs, 

mod YipeTEpovs, 
Toapă T&v. fperEpwv, 

Omavras, Meiblid. 

1) “iperepa, (1) Eărxij 
HG), 

Tis Ypertpas, 

zi) ijuerecq, 
TV “iperEpov, 
TapĂ Tis 1jperEpas, 

IAmYvvrex e, 

ai "perepau, 
TBV “jperepwy, 
roig Ypertpous, 
Tăs "ypeTEoas, 
Tapă Tv peTEpuv, 

A poeviuâs, Sănnlicg. 

EBvix6s, Sinfaqg. 

6 bperepos, (6 Zu 

sac), 
x0d SueTtpov, 

7 Dperepep, 
Tov Wperepov, 

x a e 4 

TADA TOD VHE&TS00V, 

oi SpErepot, 
TOV DpeTEpwv, 

Tois SerEgois, 

Sinţad. 

unfere. 
bon unjeru. 

unjere. 

unțerer. 
unțerer. 
unjere. 
bon unferer. 

Bielfag. 

unjere. 
unțerer. 
unjeren. 
unțere. 
don unțern. 

cucr. 

eueres, 

euererni. 

eueten. 

bon eueremt. 

NimYovrinâs, Bielfa. | 

cuiere. 

cuiere. 

eucren.
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avosbhtri, Tod Suerâpovs, eueve. 
dila avoshtri, napă 76 buerânwv, bou euten. 

Omivuoâs, Meibli. 

Bvixâs, Cina. 

avostra, 1) Dperepa, (i) 23%] euere. 
| 906), 

(avostrei, Tis Suerâcas, eaterer. 
(avostrei, 71) DperEpa, enerer. 
avostra, iv DuerEpay, euere. 

dila, avostra, napă rii Wuerâpos, bon euerer. 

NAmYvvzixăg, Bielfa. 

avostre, ai WpEzepar, cute. 
(avostror, Tâv BpeTEpwv, euerer. 
(avostror, roig Sperâpoug, eueren.. 

_ avostre, Tăs Dperegas, euiere. 
dila avostre, masă âv SerEgtwv, bon emeren. 

Ile mâv Beruuuv dvrw- Bon den anzeigenden Şiir= 
VOpLGV. ivortern. . 

A poevixăs, Mănnlig. 

Evix6s, Ginfa. 

aistu, o5ros, diețer. 
(aistui, TOWTOV, . diejea. 
(aistui, 70570, diejem. 
aistui, 70370, diejen. 

dila, aistu, Tapă Towrov, bon biejen. 

Himbkovrinos, Bielfag. 

aishei, o5roL, diețe. 
(aistor, Toro, diejer. 
(aistor, TobTo!s, diețen.
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aishei, TobTevG, diețe. 
dila aishei, TOBĂ TOWTIV. bon biejen. 

Omivuâs, Beibli. 

Bvuxds, Einfacg. 

aista, „0, dieje. 
(aistei, To5Y]s, Diejer. 
(aistei, za5T%, diețer. 
aista, | Tab, diețe. 

dila aista, Tapă TATI); bon Dieţer. 

Higyovrrus, Bielfag. 

aiste, ara, dieje. 
(aistor, TobTwv, diejer. 
(aistor, Toros, diețen. 
aiste, | TabTAG, dieje, 

dila aiste, Tapă xa5Twy, bou Dieţen. 

Empetwos, Aumerfung. 

&. Tiwg dEyovov noi acestu, 1. Mance fagen audi) acestu: 
acesta, XA ilverat is 7ă acesta, uub ivird al3 aistu, 
aistu, abgeânbdeit. 

"A poevinos, Sânnligg. 

EBverâs, Einfad).. 

acelu, 2eivog, derjelbe. 
(acelui, ' 2melvov, deațelben. 
(acelui, 2xetwp, demțelben. 
acelu, Euetvov, dențelben. 

dila acelu, „map &xelvov, bou bemțelben. 

NimYovrxâs, Vielfacg. 

acelji, 2xetvor, diețelben. 
(acelor, Zxetyov, derțelben. 
(acelor, 2uelvoic, denjelben.



acelji, îmetvove, 
dila acelji, „map! Euelvwv, 

Omivxâs, Meiblig. 

Bvixds, Ginfad. 

a 

m
o
 

3
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Diețelben. 
bou .beuțelben. 

diejelbe. 
derțelben. 
derțelben. 
diejelben. 
bou berțelbern. 

diejelben. 
derjelben. 
dențelben. 
diețelben. 

acea, îvm, 
(aceljei, 2ustwrjs, 
(aceljei, 2uetvy, 
acea, 2ustv)y, 

dila, acea, Tag Ess, 

IigYvvzexâs, Bielfa.. 

acele, 2ueivat, 
(acelor, 2ueivwy, 
(acelor, îuelvous, 
acele, Eueivas, 

dila, acele, Rap” Exelwwy, bon benjelben. 

Nept roy Ecornpariuâv Bon Den fragenden Giirivăr= 
âyTovbuLv. 

Evros, Einţacp. 

tern. 

care? ci? me; 7; per 2 iva8? 
(a cui? zivos; iețțen ? 
(a cui? iv; mem ? 

care? ci? miva; 7; ipen ? î) iva8 2 

dila care?  . mapă Tivos; bon îvenu? 

Xmperbseig, | Mumerfungen. 

8
 M& 75 care ăporâev zegi 1. Mit care Îraget man nad 

npeswzwy Xopis Bocpogăv — Serțonen one lintericbied deâ 
că "pevevs moro ăprhuod. — (Sețeblecpte3 und der Bapl. 
clov care este aistu? 76 3. B. care este aistu? îer 
eivau o5ros; care este aista,  ijt Diejer? care este aista? 

1) Greșit în text: zrena.
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mg sivat a57Y, a cui suntu 
casile aiste? 7ivog sivau 
Tara Tă GOTIjTLA ; 

BM mă ci Eporâuev zeci 
abbxov  roaypuărwy  olov: 
ci vrei? Ti df)ec; ci este 
aista ? 7 siva 0576; 

Y. Ilpoctre  perayetpiti duca 
70 ci Er mais "yEvovs, 
dprhpod wo Tewes, (6g 
TO "ppouninăv 600) noi ws 
dvawopiniv  âvrwvoutav. 
oiov' acelu ci vine la mine, 
îueivos  ânod dev ele 
âpeva, acea ci fuzi, Exetwy 
605 Epvyev, acelji ci vi- 
zutu, Euetvovg rod siăere, 
aistu ci. vine, 05rog 6rrod 
de, aistor ci vinerâ,, 
Tobrog 605 Bidoy. 

Negi avapopiunv dvruw- 
VouL&v. 

"A vacpoginăg dvrovupias Exo- 
ev îvw, care wa ci, 5 6nolog, 
1) Erolo, ră Onoiov, vo Nl- 
VovTaL  donep 1) 2pwoTrpareui 

5 7 er x = ăyrowpia.  "Odev 3tv etvau 
Xpela vă ră ExavoăBopey. 

Big my Gvaspopiuiv Gviww- 
piav âviimovat vol ră âubovda. 

iver ijt Diețe? a cui suntu 
casile aiste? iejjen find Diez 
e Văujer. 

2. Sit ci fraget man nacb leb= 
Iojen Sacden. 3. B. ci vrei? 
ma3 ivillțt? ci este aista? 
iva8 îjt bag? 

3. Socp imird ba3 ci auch als 
„ein Degiebenbe8 Giicivort ivie 

bey den Stalienern da3 che 
gebrauchet, und bleibt in alz 

“en  Geţohlechtern, Bablen 
unb Eudungen unberânbdert. 
3. %B. acelu ci vine la mine, 
Derjenige der zu mir gefom= 
men îțt, acea ci fuzi, diejenige 
die fortgegangen ițt, acelji 
ci vizutu, Diejenigen bie fie 
gejeben Baben, aistu ci vi- 
ne, Diejer ber gefomimen îjt, 
aistor ci vinerâ, Denen die 
gefommen ind. 

Bon Den beziependen Giirivb2 
ten. 

TGir Baben givei bezielenbe 
Giirivbrter, care unb ci, ivel= 
cpez, ivelche, ivelcges, und tvird 
ivie ba3 fragende Şiirivort ab= 
geânbert, ivelces aljo bier zu 
iieberboleu uunbthig imăre. 

Bu den Degielenden Ziirbărteru 
gebiren aud) die folgenden. 

Evixds,  Cinţad 

eu insunji, 27 6 tâws, ic) felbit. 
tu insuci, od 6 tos, du jelbit.



elu insushi, 

ia insushâ, 

ILAmYv vru, 

noi inshină, 
voi inshivâ, 

elji inshushi, 
ele inshushâ, 

Ilepi dogiorwv dvrwvv- 

ULOYV, 

"A proze âvrovvputat 

civat al et. 

unu, unâ, Tis, Ti, no Mit 
vera ds Tă aâptorev ăpYpov. 

verunu, verunâ, Xâveig, Varpt- 
pla, Măvăv, moi milvovrat G- 
Sa5Tw6 bs d unu, unâ. 

cineva, XovEvas, Xappla, %0- 
vEva, Mod, wAlverat pâvov Tă ei 
Os 1 Epoupaud) Gvrwvopla. 

. . N 

neciunu, neciună, pres, p- 
epto, pndăv, nod mlverat 

A A To unu, unâ, 

carecido, xaveis, xaveula, 
uadăv, 10 -pâvov mă care MĂl- 
vera. 

ciushtucare, X4rocs, xânoa, 
NĂTOLOV, No Nhiverat  țuâvov 

To care, 

Împeiwsrg. 

&.  Verunu, verunâ, xal cineva 
Omuaivovo. -neciunu, neci- 

a i e - 

îusivog 6 log, 

2netvn i tăia, | 

“just; oi tâor, 
bosic o 
2xetvot 

2uetvar 
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er felbțt. 
ție felbit. 

Bielfa. 

toir felbțt. 
tăov, - ibr felbțt. 

oi to, ție țelbit. 
ai, tătar, ție felbit. 

Bou den unbeţtinmten Şiir= 
ipbrtern. 

Unbeţtinumte Giirivirter ținb 
folgenbe : 

unu, unâ, einer, eine, eines, 
und ivirb tvie da8 unbejtimante 
GejcolechtStvort abgeănbert. 

verunu, verunâ, nienmanb, unb 
Ivitb tvie unu, unâ, abgeânbert. 

cineva, niemand, und nur 
da ci ivird ivie bas țragenbde 
Giirivort abgeănbert. 

neciunu, neciunâ, feiner, feine, 
feine3, unb ivirb ivie unu, unâ, 
abgeănbdert. 

carecido, jeder, jebe, jebeg, 
und nut Da8 care tvird abge= 
ânbert. 

ciushtucaru, jemanb, und uur 
da care ivird abgeăndent. 

“ Sumerfuug, 

1. Verunu, verunâ, und cine- 
va, gielt eben îo biel al ne-



56 

unâ, o0iov eu nu vizui 
verunu, 7 8ăv sia ua- 
vEvoy, nu vine cineva, Xa%- 
vEvag dăv ide. Mi) 2porj- 
obutvov Gps 725 dpvj- 
nod Erpiiparos, Sruai - 
VOVOL WAVEvac. 0i0v' vine 
verunu ? VjAde vavEvas; vi- 
zushi. cineva ? sideg uavE- 
vav; 

KEPAAALON IA, 

Mepi z6v BomYbnrirv 
Pmpuărowv. 

“Hpetg Exopev pla BovjYrjrnă 
Efparo: amu, Ex», voiu, YEAw, 
ui escu, Einar. Tă &5w 2p8- 

To, BonjYobary ele my oXrjpa- 
miopov mâv Evepyrjunâv md 38 
apirov sis mov 9xpattopăv Tâv 

TAĂIUNv x dvrioTpâowv 
6mpăruv. “Odev 3ă vă Epro- 
pîj Tis ebu5Aos vă SXmpariom Tă 

gijpara, pene npâirov vă. pă 
TOV  OXMROTIORĂV OTV TGV 

Tpâv PruăTwv, . 

Xyvmparonâs 705 Bonyryunoă 

pijaros avere, Exew. 

“Oproruna Evvitsuc 
i » 

> 7 

Eivssros, 

c n 

Evy4 ds, 

eu amu, 2, 

tu ai, Zei, 
elu are, | Eyes, 

ciunu, neciunâ. 3. B. eu nu 
vizui verunu, îcg Dabe nie= 

manben gețeben, nu vine ci- 
neva,niemanb îțt gefommen. 
Xsenn aber feine bernei= 
nung borauâgebet, bedeutet 
jo biel al8 jemand. 3. B. 
vine verunu? ît jemtanb 
gefommen ? vizushi cineva? 
bajt jemanden gejegen? 

Gilţtea Sapitel, 

Bou den Şiilțazeitmirteru. 

Ygir Baben drei Siilfâzeit= 
ivbrter : amu, îcp babe, voi, îcd) 
Will, und escu, ic) bin. Die 
erțten zivey belțen die tpăti= 
gen ; da$ Dritte aber bie Leibe= 
den und guriiățiibrenben Beit= 
ivirter abguivandeln. Um al= 
îo Die Beitivirter Leichter ab= 
manbeln zu tănnen, mmuţ erțt 
die Ybivanblung Dieţer brei 
Beitivirter exlernet terben. 

Xbiwanblung des Siilfazeit= 
tootteS avere, Daben. 

Die angeigende Art. 

Die gegentvărtige Beit. 

Cinfacg. 

ic) babe. 
du Daft. 
er bat.
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IA Y%vvriuâs, Biela). 

moi avemu, Zeev, tir Baben. 
voi aveci, | 2ere, ibr babet. 
elji au, Zowy, fie Baben. 

Ilapazarizds, Die balbbergangene Beit. 

By s, Cinfagg. 

eu aveamu, eta, ic) Datte. 
tu aveai, | eiyes, du Batteţt. 

elu avea, sie, er batte. 

IA ovine Bielfac. 

noi aveamu, etapev voir Datten. 

voi aveaci, | e/ere, ibr Vattet. 

elji avea, eiy av, ție batten. 

A&poroc, Die unbejtimmte bergangene Beit. 

“EBviuds, Einfag. 

eu avui, ZAaBa, ic Babe gebabt. 

tu avushi, z)aBeș, du baţi. 

elu avu, zAaje, er Dat. 

TămYvvrz6s, Bielfad. 

noi avumu, „ EXăfapzv, wir baben gepabt. 

voi avutu, - 2)âfere, ibr Dabet. 

elji avură, Z2apov, fie baben. 

Magaxetwevos, Die billig bergangene Beit. 

Byrd, Ginfacp. 

eu amu avută, 2yw Adpar, ic) Babe gebabt. 

tu ai Ze du baţt 

elu are - Ex er bat
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IA dovrixds, Bielfac. 

noi avemu avută, Exopev Ade,  twwir Baben gebabt. 
voi aveci Exere ih babet 
elji au Zovy . ție baben 

Ymepovvreshrzăc, Die Lângjt bergangene Beit. 

Evixâs, Einfad. 

eu aveamu avută, eixa ddfe,. ic) Batte gebabt. 
tu aveai eteg du Battefjt 
elu avea siye er batte 

NimYovrns, Bielfadj. 

noi aveamu avută, etxanev Aăfe,  ivir batten gebabt. 
voi aveaci eiyere ibr Battet 
elji avea o eiyav jie Batten 

Mehhovy, Die ființtige Beit. 

Bvwx&s, Ginfa. 

eu voiu avere, Velo Eye, ic) iverbe Baben. 
tu vrei Vede du tvirjt 
elu va „ YEdet er ivit 

Ilin Yvvrex s, Bielța. 

noi vremu avere, Vedopev Ea,  twir terden Baben. 
voi vreci | EAere îbr twerbet 
elji voru YEAovv jie tverben 

Kotvârepos, Gemeiner. 

Evixâs, Ginţag. 

„eu va si amu, dă Zyo, ic iverde baben. tu ai, _Exas, du tvirțt. | elu aibă, | EX, er tvirb.



59 

IimYvyrnâs, Bielfad. 

noi va, si avemu, Vă Eyopev, ipir iverbdeu baben. 
voi aveti, Eyre, ipr iverdet 
elji aibă, wat, ție iverben 

Ilgosraxrixf, Die gebiethende at. 

Bvixs, Gințacg. 

ai tu, ze, Babe bu. 
las' aibâ elu, âs Em, babe er. 

NimYbvyrexâs, Bielfacg. 

las' avemu noi, âs Eywopev, laţiet uns babe. 
aveci voi; Zere, babet îbr. 

las aibâ elji, „ăg Eyos, Daben fie. 

Ynoraxrix'fj, Die berbinbende at. 

Evsorog, Die gegentvărtige Beit. 

Byvixâs, Ginfa. . 

si furi câ eu amu, 2ăv Exo, menn id babe. | 
tu ai, 25, du baţt. 
elu are, EX, er bat. 

IimYovrrxâs, Bielfac. 

si furi câ noi aveamu,  8ăv Eyouev, ien pir Babei. 
voi aveci, - Exrjre, ir babet. 
elji au, Z0w64, ție Vabeu. 

Naparariu6s, Die bhalbbergangene Beit. 

Bvd, Ginfad. 

si furi ca eu aveamu, zăv sia, menu ic pătte. 
tu aveai, eixes, du Bătteţt. 

. elu avea, stye, er bâtte.
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Nimdvvrius, Bielfag. 

si furi câ noi aveamu, 2% etyapev, enn ivir băâtten. 
voi aveaci, el-/ere, ir băttet. 
elji avea, stay, fie pătten. 

7 

Acpozos, Vie unbeţtimunte bergangene Beit. 

Evwxs, Einfag. 

si furi câ eu avui, 2ăv EAaBa, tvenu ic) gebabt Babe. 
tu avushi, zAafes, du Baţt. 
elu 1) avu, zAafe, er Dat. 

IlimYvvrixâs, Bielfag. 

si furi câ noi avumu, 2ăv EAdBapev,  ivenn ivit gebpabt Da= 
| ben 
voi avutu, 2)dere, ir Dabet. 
elji avură, Zafav, fie Daben. 

Mapavstpsvos, Vie billig bergangene Beit. 

EBvixâs, Einfa. | 

si furi câeuamu avută,  £ăy Exo Ade, ivenn ic gepabt Babe. 
tai Z>s du Daţt. 
elu are Ex er Dat. 

NimYovrius, Bielțad. 
x 

si furi câ noi. avemu, Zăv Eyomev Ad- îvenn ivit gebabt ba= 

avutâ, Be, beri. 
voi aveci Xe „ir babet. 
elji au Exo ție Baben. 

Ynepovvrshtuâs, Die lăngțt bergangene Beit. 

EBvuuds, Siufacg. 

si furi câ eu aveamu,  2ăy eixa Aage:, venit îcd gebabt Băt= 
avutâ, _ te. 

tu aveai, ciXes Du. Bătteţt. 
elu avea, sie ev pătte. 

1) Greşit în text: ela. 
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Ilimbovrixos, Bielfa. 

şi furi câ noi aveamu,  2ăv etyanev A&- tiennivir geabt păt= 
avut, Na Be, ten. 

voi aveaci eteze ir Văttet. 
elji avea eix av ție Bătten. 

Mehihov, Die fințtige Beit. 

Bye, Ginfag. - 

cando eu voiu avere,  8rov Yo Eye, ien ic) tverbe ba 
ben. 

tu vrei YEAjs du tvirțt 
elu va, EA er ivirb 

IIA qYovrix e, Bielțad. 

cando noi vremu a-  8rav VEdopev 2- tventn ivir iverden baz 

vere, ya, ben. 

voi vreci „ XEdere ir tmerbet 

elji va YEAwaw ție twerben 

Koivârepog, (Gemeiner. - 

Byviuuâs, Einfac. 

cando va si eu amu,  &rov dă Exo,  imenn id) iverde baz 
| ben. 

tu ai, Ex, du ipirit. 

elu aibâ, 23%, et iVird. 

INimYovrirâs, Bielfad). 

«cando va si noi ave- &ravy Vă Ex wopey, Den ivit tverden baz 

mu, ben. 

voi aveci, Eve, ir terbet 

elji aibâ, Exo, fie ierden
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MEAAoy bnoderiusc, Bebingenbe ființtige Beit. 

Evixâs, Ginfag. 

si avurimu, £ăy Vede Eye, imenn ic terbe Ba 
| a ben. 

“ avuri, YEeq du ivirit 
avuri, Vede er imirb 

NA Yvvrix ds, Bielța d. 

si avurimu, 2ăy dedopev Exer, tmeni ivit iverden ba= 
“ben. 

avuritu, „- YEAmre ir iverbet 
avuri, Ytiws fie tverben 

AnapEvepazoc, Die umbețtinmte At. 

avere, 2yew, Baben. 

Merox, Da3 Vitteltuoat. | 

(avundalui, Zyoovrag, Babenb. 
(avundu, 

Xxnpamonăs 705 Bonduueă  9bivanblung dea _SDiilfazeit= 
Gjuaros, vrere, Yâew. ivorte3 vrere, ivollen. 

Oproriu EyxArorg, Die angeigenbe ut. 

Evscrs, Die gegentvărtige Beit. E 

Evixâs, Einţag. 

eu voi, YEiv, 1 twill. 
tu vrei, Yehe, du Iul. 

elu va, Ye, er pill. 

IlAmdvvrzg, Bielfag, 

noi vremu, YEAopev, ir ivollen. yoi. vreci, Vedere, ip imollet. 
elji va, Yedow, | fie toolleu.
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Tlapararinâe „Die balbbergangene Beit. 

Evz, Ginfag. 

eu vreamu, 1%), ic) toollte. 
tu vreai, 19%e)ec, du tvolitet. 

elu vrea, | 1jYe)e, ev imolite. 

Ninbovrizs, Biela. 

n0i vreamu, | = pEdapev, ivit ivollten. 
voi vreaci, YEere, ibr ivolltet, 
elji vrea, 1Yedav, fie ivollten. 

Aspioros, Die unbeftimmte bergangene Beit. 

Evixâs, Cinfa. 

eu vrui, 1)9€Aoa, i babe getvolit. 
tu vrushi, 9EAvsas, du Bajt. 

-elu vru, p)EAmoe, - er Bat. 

IinYovrixs, Biela. 

noi vrumu, “yYeATioapev, ivit Baben getvollt. 
voi vrutu, )eAfjoere, ir Babet. 
elji vrurâ, AYEAm]oov, ție Baben. 

ap awetuevoc, Die billig bergangene Beit. 

Bios, Cinfa. 

eu amu vrutâ, zyw dece, ic) Babe geivollt. 
tal) ai Eyes du Bajt 

elu are Eye. er bat 

Numbovzzâs, Bielţag. 

noi avemu vrută, Exopev Vehioe,  twir baben geivoilt. 
voi aveci Eyere ir Babet 
elji au Zovv fie baben 

1) Citeşte: tu.
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Tmepavyredexăe, Die lăgit bergangene Beit. 

Bvuuds, Ginfag. 

_eu aveamu vrută, sia VeMTioer, ic) batte geivolit. 
tu aveai eyes du Batteţi 

elu avea - eye ex Batte 

HimYovzrus, Bielța. | 

voi Î) aveamu vrutâ, sixapev deAfoe, pir batten getvollt. 
„voi aveaci „ etyere ibr Battet 
elji avea eixav ție batten 

Mtiiov, Die fiinjtige Beit. 

Bvius, Sinfacg. 

eu voi vrere, Yehw YedYjoe, ic) imerbe ivollen. 
tu vrei VE)erg Du tvirbft 

elu va dee er ivit 

MimVovrixâs, VBielfac, 

noi vremu vrere, YEdouev VeAipoe,  ipit tverben twollen. 
voi vreci YEdere ip. iverbet 

_elji va YEAovv fie iverden 

Kotvârepog, (Gemeiner. 

Evius, Einfag. 

eu va .si voi, Vă deMiov, ic verde twollen. 
tu. vrei, Yes, du wirțt 

elu va, YeA%jo%, er iwirb 

NAmYovzixăs, Bielţag, 

noi va si vremu, Vă VeAfiowpev, tit iverden ivollen. 
voi vreci, Yefjorire, ir werbet. 
elji va, YeMjowoL, ție tmexben. 

1) Citeşte: noz.
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Ilposranrix3), Die gebietbende Art. 

Evxos, Sinfag. 

vrea tu, VEAmoe, toolle bu. 
lasi va elu, ăs YeMjom, ipolle er. 

NAmdovrexos, Biela. 

lasi vremu noi, ăs Vehowuev, — lajiet un3 tvollen. 
vreci voi, Vedere, — imollet îbr. 

lasi va elji, ăs VeMjowor, tooilen fie. 

Tnoraunriui, Die berbinbende det, 

Eveorog, - Die gegentvărtige Beit. 

Evâs, Ginfa. 

si furi câ eu voi, 2ăv %to, menu ic) tvill. 
tu vrei, dem, du ivillțt. 

elu va, . EA. er ivill. 

IAmYvvrinos, Bielfagg. 

si furi câ noi vremu, E? VEAwopev, Wein ivit tvollen. 
voi vreci, YEAmne, ibr ioollet. 
elji voru, YEAwor, ție tvollen. 

Naparariuăs, Die Balb bergangene Beit, 

Evixos, Einfag. 

si furi câ eu vreamu,  £2ăv îYeic, ipenn ich ivollte. 
tu vreai, 1iYedeg, du toolltețt. 
elu vrea, 1j9e)e, er ivollte. 

IimYovrinâs, Bielfag. 

si furi câ noi vreamu,  £ăv "YEAanev, ipenn ir ivollten. 
voi vreaci, EAere, igr. toolitet, 
elji vrea, 1jYeAav, fie ivollten. 

E
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"A6proros, Die unbejtimmte bergangene Beit. 

Bvixâs, Ginfad. 

si furi câ eu vrui, zăv 19EAmsa, menn ic geivollet 
E Babe. 

tu vrushi, O "9YEAnoes, du Daţi. 
elu vru, "1jYEAToe, er Dat. 

IAmqYvvrizâs,- Bielțagg. 

si furi câ noi vrumu,  2ăy dYeAĂfioapev,  ivenn ivir geivollet 
| | Daben. 
voi vrutu, "ijdeAYjoere, ir  Babet. 
elji vrurâ, .  1jV€Am oa, fie  Baben. 

Iagawsipevoş, Die billig bergangene Beit. 

Byvwude, Gina. 

si furi câ euamu vrută,  2ăv Eye Vede, ivenn ic getuoilet 
Babe. 

tu ai | 2x05 du  Babejt. 
elu are Zxm er babe. 

HimYvvriu&s, Bielfa. 

si furi câ nol avemu 2ăy Exoopev ds- ivenrt ivit getvoiltet 

“rută, Acel, | Daben. 
voi aveci, Eye, ipr _ babet, 
elji au, Exo, ție  baben. 

Ymepovyrexăs, Die Lingit bergangene Beit. 

Eve, Sina. 

si furi câ eu aveamu  2ăy ela dedroe, ivenn îc geivollet 
vrutâ, |  Bătte. 

tu aveai eiyes du  Bătteţt. 
elu avea, eye er Bătte.
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IAnYvvrn&g, Bielfag, 

si furi câ noi aveamu  2ăy etxapev 96- tvenn pir geivollet 
vrut, „poe, baben.1) 

voi aveaci elyere ipr babet. 1) 
elji avea ciao jte  băben.1) 

Mziiov, aie ființtige Beit. 

Byixos, Ginfag, 

cando eu voi vrere, Bray YeAvjov, tentat îcg ivollen iverde 
tu vrei Yom, du tpirit. 

elu va YeA%io%, et Wirb. 

ILAmYvvrinâş, Bielfa. 

cando noi vremu vre-  &rav Vedfpowopev,  tvenntvirivollei iver= 
Te, den 

voi vreci YeAjomre, igr ver. 
| det= 

elji voru Yeijowot, ie. iDer. 
denz 

Koivârepos, (Gemeiner. 

Evius, Ginfagg. 

cando va si eu voi, dzavy Vă VeAfiow, ivennicgiollen perde 
“tu vrei, YeA%J9%s, du ivirit, 
elu va, Xeon. e îpird. 

NimYovrirâs, Bielfag. 

cando vasi noi vremu, &ray Vă YeAyi- iDenn tir tollen 
| owopev, ierden. 

__ voivreei, YeAjoTe, ibr Werbet. 
-eljivoru, YeiYjowo, jie tverben. 

1) Eroare; citește: /itten, hâtter, hăitten. i: 
2
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MtAiwvy 5noderix5s, SBebdingende fiinţtige Beit. 

Bvuuos, Cina). 

şi vrurimu, 2ăv YEMpoo, veni îc9 iverde iolz 
| len. 

vruri, YeTj5%s, du tvirțt 

vruri, deo, „er tpirb 

ILAmYvyrix&s, Bielfag, 

si vrurimu, zăv YeMowpev,  tvenn ivir tverben 
| toollen. 

vruritu, YeiYjomre, ir imerbet 

vruri, Vejowat, fie iverben 

Amapthpazos, Die: unbejtimunte Yet, 

vrere, - VEew, ioollen. 

- Merox?, Das Shittelmort. 

(vrundalui, VtAwvras, roollend, 

(vrundu, a 

Zympamusuâs 705 Bovdrryartoă Abtoanblung Ddeâ Siilțazeit= 
&tjoros escu, luau. tporteâ escu, i Bin. 

“Oprozixi EwxAtais, Die angeigenbe Art, 

Bveorog, Die gegenivirtige Beit. 

Bvwuâs, Gina. 

eu escu, eipou, ic) bin, 
tu eshti, „toat, du biţi. 
elu este, &, stiva, er iii. 

NApYvvrixs, Bielfad. 

noi himu, stea, tir find. 
voi hici, stove, ip evo. 
elji suntu, - elol, ție finb.
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Haparasiuăs. Die Balbbergangene Beit. 

Bye, Sinfag. 

eu erâmu, - | îipobv, - ic) ivar. 
tu erai, - T00v, du toarit, 

elu era, ov, - er var. 

NimYvvrxs, Bielfag. 

noi eramu, . îjueo%ov, Dir iaren, 
voi erai, 115%ov, ibr ivaret. 
elji era, îrav, fie “toaren. 

Adpioros, Die umbeţtimmte bergangene Beit. 

Evix6s, Einfacg, 

eu fui, | 2oT&dy, ic) Din getvețen. 
tu fushi, _ 207495, du bijt 

elu fu, 20749, er ijt 

IlAimYoyrxos, Bielfag. 

moi fumu, Zorâdnuev, „toir find geivejen. 
voi futu, 2oT&djre, ibr feyd 
elji fură, 2orădroav, fie find 

Iapaxsiuevoc, Die bbllig bergangene Beit. 

Evix5s, Ginfag. 

eu am futâ,. Exo sri, ic) bin getveţen. 
tu ai | Ze du bijt 

elu are Ze er ijt 

NimYvvrnos, Bielfag. 

noi avemu fut, Exopev oradi, ivit Țind geiveţeri. 
voi aveci Eyere ibr Îevb 
elji au Zovv fie find
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eu 

tu 

elu 

noi 

voi 

elji 

eu 

tu 

elu 

noi 

voi 
elji 

eu 

tu 

elu 

noi 

voi 

elji 

“Ynepovvrehrundc, Die Lângit bergangene Beit. 

Bye, Einfacp. 

aveamu futâ, exe. STAY), i ivar geivejen. 
aveai eyes du ivarețt - 
avea sie . er tvar 

IaAmYovrrns; Biela. 

aveamu futâ, styapev oraYi), ivit tvaren getvejen - 
aveaci - eiyere - ipr ivaret 
avea, clov - ție ivaren 

Mîiiov, Die ființtige Beit. 

“By âs, Ginfa. 

voi hire, dEdow stodou, ic iverbde jewn. 
vrei ŞEerg du tvirțt 
va YEe er ivirb 

IA Yoyring, Biela. 

vremu hire, Stopev etodau, vic iverbden few. 
vreci Viera. ipr tverbet 
va, SEAovv : ție iverden . 

„Kowârepos, - Gemeiner. | 

Evix6s. Ginfag. 

va si hiu, : .  .Yă Tipou, ic verbe fewn. 
hi, 2 Tau, du ut 
hibâ, îjvau, er WVird. 

INimYvvrins, Bielfag. 

va si himu, „Vă ueoVav, iir tmerden feyn. 
hici, * îjp%e, ibr iverdet 
hibâ, Tvau, ție tverben
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Ilpooranzex, Die gebietpende Alt. 

Byx6s, Sinfa. 

hi tu, ăs Tipar, feb bu. 
lasi hibâ elu, ăs. au, fe er. 

INAmYvvrnâs, Bielfag. 

lasi himu noi, âs îpeda, —— Taţiet une jeyn. 
hici voi, ăs 70%, feyd îbr. 

lasi hibâ elji, ăs Tau, feyn fie. 

Ynoraxriui, Die berbindende Art. 

Evecrog, Die gegenivărtige Beit. 

Evirâs, Ginfagg. 

si furi câ eu escu, ză Tjuau, tvenn îcd Din. 
tu eshti, îpat, du bijt. 

elu este, Tau, er îți. 

| ILIA m Yvvrixâ6, Bielfagg. 

si furi câ noi himu,- 2ăv fjuevo, ipenn ivir finb. 
voi hici, 1jp%e, ibr jeyd. 

elji suntu. au, „ie find. 

apararinăs, Die Balbbergangene Beit. 

EByvixâs, Ginfad. 

si furi câ eu eramu, 2ăv "fpuevy, ivenn ich tvăre. 
tu erai, 190v, du tvâreți. 

elu era, îjrov, er ivăre. 

Im Yvvinăe. Bielfa. 

si furi câ noi eramu, 2ăv “jpes%ov, ivenn pir ivăren. 
voi eraci, 1j5%ov, „î9r tvâret. 
elji era, Tjpav, fie tvăren.
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Adproroc, Die umbețtimumte bergangene Beit. 

Evros, Ginfag. 

si furi câ, eu fui, 2ăv Eor&Yry, ivenn ic) getvețen bin. 
tu. fushi, 2oTădns, du bițt. 

elu fu, 20749, et it. 

NimYvvrxos, Bielfag. i 

si furi câ noi fumu,  2ăy 2ordOmuev,. tvenn ivir geiv efen 
Țind. 

voi futu, 2orădrre, ip feyb. 
elji furâ; 20r49sav, fie finb. 

Nopaxeipevos, Die billig bergangene Beit. 

Evixos, Ginfag. 

si furi câ eu amu futâ,  2ăy Exw 019%, ivenn icg geimejen bin. 
„tu ai Exs du bijt. 
elu are EX er it. 

NimYovrinâs, Bielfagg. 

si furi câ noi avemu  2âv EXopev 093, tvertn tir gewvejen 
futâ, | Îinb. 

voi aveci Ze ipr fepd. 
elji au Exwvy ție finb. 

Ymepovyrsirâs, Die Lingit bergangene Beit. 

Evixds, Einfa. 

si furi câ eu aveamu  2d v sixa sai), îmenn. itp geivețen 
tută, tvâre. 

tu aveai sixes du  tmărețt. 
elu avea, sie er  tvăre. 

NimYovrxâs, Bielfacg. 

si furi câ noi aveamu  2ăy stxapev 0a91),1) ivenn tpir getvejen 
futâ, ivăren. 

voi aveaci etyere Dc Wâret. 
elji avea . ei av ție  tvăren. 

1) Eroare în text: stxaptv.
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Mthiovv, Die tânțtige Beit. 

Bv, Einfag. 

cando voi eu hire,  &rav dtdo sioda, tvenn ic) iverde few. 
vrei tu YEAms du ivirțt 

va elu XE . er ivird 

HAmYovrruâs, Biela. 

cando vreniu noi hire, 5Yav YeAwpev stoYau, ivenntviriperdenjebun 
vreci voi AEAwjre | ibr iverbet 
va elji YfAwsw jie iverben 

Kovârepos, Gemeiner. 

Bvix6s, Einţag. 

cando va si eu hiu,  2rav Vă pot, menu ic iverbe fe. 

tu hii, pat, du ivirțt 
elu hibâ, „va, er ivirb 

NimYbvvrxâs, Bielfa. | 

cando va si noi himu, 5ravy Vă fueodev, venit ic iverde jeyn. 
voi kici, 0%, îfpe iverdet 
elji hibâ, Tau, fie iverben 

Mehiwv 5noderinoc, Bebingenbe ființtige Beit. 

Bv Os, Cina. 

si furimu, &v juou, _tpenmn îcb tverbe feb. 
furi, | pot, du ivițt 
turi, Yva. er ivirb 

IlAmYvvrus, Bielfacp. 

si furimu, ăv fpeovov,  ivenntviriverdențebn. 
furitu, ode, ip iverdet 
furi, Tar, jie terben
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Araptuparoc, Die umbețtirtante rt. 

. EA 

hire, sivar, jeyn. 

Meroxk îi „ Das Stittelmort. 

(fundalui, îdvrag, 
(fundu, 

Xmpwetwoig, 

a. Kadis si iv Novi 
Ypariti)y, or xal eis 7 
Eăriv pas YAGooav 1] 
rotorul, tv Eye idiav 
uorăimev, ds ai ăAdaL 
EvmAtoeig, GA 1) Eproui 
dvanim pot adry îă râv 
uopiov si furi câ, î) canda, 
si, î) seste câ, 2dv, 

BP. Kai 1 dnapăuparos 3ăv 
eivat sic 7ijv &uulav îv 

7 > > > N 7 Xe, GA) dvi rowrov 
uerayetpie6ueda oare 
Ti &ptozinijv Bula, 
wo 0 vparwol, peră To 
poplov si, vă, 

- KEGDAAALON IB', 

[leg rod sxnparsuoă zâv 
Pr rowv. 

H yAGooa pag Eye de „od 

jevenb. 

Aumerfung, 

1. Gleicg ivie bey ben Beutigen 
Oriecen, în eben aud bey 
„un8 Dat die berbindende Art 
feine eigene Sndung, ivie die 
iibrigen Srten, fondern fie 
ivirD Durd) Die anzeigenbe 
dt mit Den Theilepen si 
furi câ, bet candsil) si, pber 
seste câ, ivenn, erfet. 

- Xucg Die unbețtimmte Yet 
ilt bey unâ, în iie bey den 
Oriechen im Sprecben nicgt 
gebrăudlic), fonbern ftatt 
Diejer gebraucet man der 
anzeigenden  Xrt mittelit 
Des SEheilegen si, ipenn. 

Bwolfte3 Sapitel. 

Bon der Abiwandluug der Seitz 
todrter. 

linjere Sprate Bat tie die 1 Xoruvxi) recoapas Xiwlwrytos. lateinijepe bier Abivanblungen. 
(Sonjugationen). 

H mpor Ave. els are pa- 
„upâw. oiov calcare, naretv, 

Die erțte Bat are mit lan= 
gem a 3. B. calcare, treten, 

1) Eroare; citeşte: canda.



ascultare, dwobewv, preimnare, 
nepâaălew, seminare, orsi- 
pstv. | 

“H devrepa ei ere paxpby. 

olov putere, uopetv. batere, 
dEpvew, videre, BĂsnew, she- 

dere, văvYesvor. 

“H -plav) sis ere Bpaxd. otov 

vindere, mwisty, tundere, Mov - 

pede, ardere, walew, fran- 

zere, roawilew, 

e , p- , H zerăorm eis ive ponpb. 
oiov omurire, povebewv, sen- 

cire, aloYăveoYau, avzire, duo5- 
ew, venire, Epyeovot. 

Ilp Xv(vyia. 

Tinoc rs Evepymrtwîs 
puvs 
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ascultare, biren, preimnare, 

paţieren, seminare, Țăen. 

Die ziveyte bat ere mit lan= 
gen e. 3. B. putere, finnen, 
batere, priigelu, videre, feben, 
shedere, fiken. 

ie britte hat ere, mit futz 
gen e. 3. B. vindere, berfauz 
fen, tundere, Îdirren, ardere, 

Drennen, franzere, breden. 

Die bierte Bat ire mit lan= 
gemt i. 3. B. omurire, tăbten, 

sencire,  embpținden,  avzire 

băren, venire, fommen. 

Erjte Stonjugatiou. 

SRujter der thătigeu Xbivanb= 
Tungâțorum. 

“Oprorixi ămpmâătois, Die anzeigende Xrt. 

Eveorog, Die gegenivărtige Beit. 

E vixs, 

eu calcu, TATĂ, 
tu calci, ToTelG, 

elu calcă, nasi, 

Cinfag. 

ic trete. 
du tritit. 
er tritt.
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noi 

voi 

elji 

eu 
tu 

elu 

noi 

voi 
elji 

eu 

tu 

elu 

noi 

voi 

elji 

eu 

elu 

II 9vvrxo€, Bielfag. 

calcâmu, naroăpev, ivir treten. 
câlcaci, naretre, ibr tretet. 
cale, TEaTOdV, fie treten. 

Iapararixăs, Die balb bergangene Beit. 

Ewxds, Ginfaqg. 

calcamu, 2arodoa, ic) trat. 
calcai, enarodoes, .  : bu tratețt. 
calca, Enaroboe, er trat. - 

IAmYovrinos, Bielfagg. 
câleamu, 2naroboapev, ivit traten. 
caleaci, 27carodoere, iBt tratet. 
câlea, erarodoav, 1) fie traten. 

Apo 7os, Die umbețtiminte bergangene Beit. 

Eye, Cinfag. 

câlcai, Ervărvoa, ic) babe getreten. 
calcashi, 27, du Bajt 
câlcâ, 27100, er bat 

MAnYvvrros, Bielfad. 

câlcâmu, EnarYio0ev, ivit baben getreten. 
calcatu, ENaTIjoaLTe, "ir Babet 
calcarâ, 2râvnoav, fie Baben 

lapaneipevos, Die billig bergangene Beit. 

Evixs, Einfacg, 

amu calcatâ, Exo raviaei, 15 Babe getreter, 
ai EXers du Bajt 
are: Exet er bat 

1) Eroare în text: Enaroăoat,
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IlAmYovrxâs, Bielfa). 

avemu calcatâ,  Eyopev martie,  tvir Daben getreten. 
averi Zere ipr babet 
au Zoby jie Baben 

Ynepovvrsiiuăds, Die Liungit bergangene Beit. 

Eviurdg, Einfag. 

aveam caleatâ, eiyo TaTYJoe4, ic) batte getreten. 
aveai sixeg du Battejt 
avea, „exe er Batte 

IMAmYvvrirs VBielfa. - 

i aveamu caleată,  etyapev marfoa, ivit Batten getreten. 
aveaci- „ styeTe ip battet 
avea say ție Batten 

Meiiov, Die ființtige Beit. 

Evros, Einfad. 

voi calcare, _ 9fdw nomoer, icg tverbe treten. 
vrei Veerg. du tvirit 
va, Ste er ivird 

IAmYvvrxâs, Bielfa. 

vremu calcare, 9âdouev marioe, tpir ierden treten. 
vreci YEhere ip tverbet 
voru .VEdovv fie ierben 

Ko.vârepog, Gemeiner. 

Evix6s, Einfag. 

va si calcu, dă nariov, ic) iverbe treten. 
calci, RaT1o%s, du tvirţt. 
calcâ, TATIIEA) er ivirb.



Im Yovrix&g, Bielfac. 

noi va si calcâmu,  %ă marrowpev, ivit iperden treten, voi calcaci, navijome, :  îpr twerbet 
elji calcâ, TATTIOwWoL, fie iverben 

Ilposraxriu, Die gebietbende Xrt. - 

Eveus, Ginfag. 

calcâ, tu, - - TăToe, trete bu. 
lasi calcâ elu, ăs nasiis, trete er. 

ILA m Yo vru s, Bielțag. 

lasi calcâmu noi, ăs narijswpev, lajjet ung treten. - caleaci voi, - TATI/GATE, tvetet îpr. lasi calcâ, elji, ăs namiawo, treten fie. 

Ynoravriu, Die berbindenbe Șet. 

"EveoTog, Die gegentvărtige Beit. 

Evin og, Cinfa. 

si furi câ, eu calcu, 2ăv Tort), „enn id) trete. 
tu calci, de. TATI, ATA, Du trittțt, ue. f.to. 

Mapararexăs, Die Balb bergangene Beit. 

Ev, Einfaqg. 

si furi câ eu calca- 2ăvy erarodoa, xTĂ. tmenn ic trăte, u.Î.tv. 
mu, e, 

Adproros, Die unbețtinmte bergangene Beit. 

| Ev &s, Sinfa. 

si furi câ eu calcai,  2ăy Erdry)oa, ur), ivenn icp getreten Ba 
&e. IN be, u.fî.%w.
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* Mapaxstuevos, Die billig bergangene Beit. 

Bvixds, Ginfad. 

si furi câ euamu cal- 2ăy Eyw marie, ivern ct) getreten baz 
catâ, &e. MTA. be, u. î. îv. 

YrepovvreArubsl), Die lângit bergangene Beit. 

Evz, Einfad. 

si furi câ eu aveamu  2ăv sixa marijoer, ivenn ici) getreten păt= 
„caleată, de. MTA. te, u. Î. tv 

Meiiov, Die ființtige Beit. 

Evirâs, Ginfadd. 

cando eu voi calea-  2rav xarijow, WTA. veni icd treten iver= 
re, &e. de, u. î. tv. 

Kovârepog, (Semeiner. 

Byius, Einfag. 

candu eu va si cal- roy Vă zorijow, tvenn îct) treten ier= 
cu, &e. NTĂ. de, u. î. tv. 

MEdAov 5noSerinog, Bebingenbe ființtige Beit. 

Eviuos, Einfa. 

si calcarim, ăy naiv, ivenit îcd) iverbe treten 
calcari, RATIOIIS, du tpirțt 
calcari, TATI)O, er ivird 

1) Citește : brepavvrs) nos.
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Am Yvvrixâs, "Bielţag,. 

si calcarimu, ăy TATISWpev, Wen tir treten 
| iverben. 

calcaritu, — Toijow te, ibr iverdet. 
calcari, TOTIJSWAt, fie tverben. 

Amaptpearos, Die unbețtimmte Out, 

calcare, narativ, tveten. 

Merox?, Da3 Sitteltoout. 

(calcândalui, mamâvrac, . — txetend. 
(calcându, 

Asvrtpa Xvvyia, Biveyte Sonjugativn. 

"Oprorir Eyuhtoig, Die anzeigende 9fat. | 

Eveoroc, Die gegenivărtige Beit. 

Bye, Sinfaq. | 

eu batu, 2Epw, „10 priigle, 
tu baci, | SE pvec, du priigețt. 

elu batu, S&pve, er priigelt. 

NimYovrnos,  Bielfad, 

noi batemu, . dEpvouev, . ivit priigeln. 
voi bateci, S&pvere, ibr priigelt. 
elji batu, 2&pvovv, fie priigeln. 

Napararixăs, Die Balb vergangene Beit. - 

Evz, Ginfag. 

eu bateamu, zdepva, ic) priigelte. 
tu bateai, Edepveg, du priigelteţt. 

elu batea, Eepve, er briigelte.
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IlAmYovrz6s, Bielţag. 

noi bateamu, 22% pvarpev, ivir briigelten. 
voi bateaci, 20£ pvere, ip. priigeltet. 

-elji batea, | Zdepvav, ție priigelten. 

Adproros, Die unbejtimmte bergangene. Beit. 

Evixds, Ginfa. 

eu batui, 2epo, - 169 Babe gepriigelt. 
tu batushi, tepe, du Bajt 

elu batu, Zece, er bat 

HAmYovrixâs, Bielfarg. 

noi batumu, zBetpapey, ivit Daben gepriigelt 
voi batutu, 25eipere, ipr babet 
elji baturâ, 22e10av, jie Baben 

Ilapaxeipevos, Die biăllig. bergangene Beit. 

Evwuds, Ginfadg. 

eu amu batutâ, Exw Belpe, id) babe. gepriigelt. 
tu ai Eye E du Bajt 

elu are Eye er Bat 

IAmYvyrzâs, Bielfag. 

noi avemu batută, Exopev deipe,  twirbaben gepriigelt 
voi aveci Zere ibr Dabet 
elji au Eyovv ți Baben 

VmnepovvreArxâs, Die lângit bergangene Beit. 

Evixos, Cinfap. 

eu aveamu batutâ, eiya, delget, ic batte gepriigelt. 
tu aveai ei ec du battejt 

elu avea eixe er batte
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noi 

voi 

elji 

eu 

tu 

elu 

noi 

voi 
elji 

eu 

tu 

elu 

noi 

voi 

elji 

lasi 

HimYvyrius, Biela. 

aveamu batutâ, sixapev Seipe, ivir Batten gepriigelt.. 
aveaci . elyere .- ir battet 
avea „etxav ție Batten 

MEAAov, Die fiinţtige Beit. 

- Bywinoe, Ginfag. 

voiu batere, VEAw Belpe, ic twerbde priigeln. 
vrei dee du tvirit 
va | Vede er ivird 

NimYvvrrâs, Bielfa. 

vremu batere, Vedonev -deiper, ivit ivexden priigeln.. 
vreci VEere i)r tverbet 
voru Y£)ovv fie iverben 

Ko mspos,  (Gemeiner. 

Ev 6s, Ginfa. 

va si batu, dă 2eipv, ic0 tverbe priigeln. 
baci, deterps, du ivirțt 
bată, det, er ivi 

IA m Yvvriuâs, Bielfa. 

va si batemu, dă deipopev, tir tverbden priigeln. 
bateei, delpyTe, iBr iverbet 
batâ, Zetpwor, fie iverden 

Iposraxrini, Die gebiethenbe Xut. 

Byxos, Einfag. 

bate tu, delge, 1 priigle bu. 
batâ, elu, âs detpm, priigle er.
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IA 7 %vvrenş, Bielfacg. 

lasi batemu noi, „ăs 2eipopev, —lafiet un8 griigeln. 
bateci voi, „ Gelpere, priigelt br. 

lasi batâ elji,  - - ăs Belpwot, priigeln ie. 

Ynoraxzrini, Die berbindende At. 

Evecros, Die gegentuirtige Beit. 

Evru6s, Ginfagg. 

si furi câ eu batu, .  2ăy 5Epvo, ivenn ic priigle. - - 
tu baci, -&e. Sepvas, ră. bu priigelit, u. î.f. 

oparanixăs, Die balb bergangene Beit. 

Byexăg, Ginfad, 
si furi câ eu batea - 2ăv Edepva, MĂ. venit id) priigelte, 

mu, ze. - u.Î.f 

"AGprorog, Die unbețtimmte bergangene Beit. | 

Evros, Einfaq. 

si furi câ eu batui, 3ăv Edepo, WTA. venit 169 gepriigelt 
„de. Babe, u. î. f. 

_Iapaneipevos, Die billig bergangene Beit. 

Bvix&g, Ginfag. 

si furi câ eu am ba-.- 2ăvăxo 8elper, ur. ivenn ic0 gepriigelt 
tută, &c. Babe, u. î. f. 

Y me p5 vvrsirudg, Die lingit bergangene Beit. 

„Bvixos; Cinfag. . 

si furi câ eu aveamu 2ăv eta Zelper, ur. tvennt ich gepriigelt 
batutâ, de. bpătte, u. î. f. 

Fo
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Meiivv, Die finftige Beit. 

Bvwuos, Einiag. 

candu eu voi batere, roy 9fo elpe, tmenn ic) priigeln 
Ge, NT). imerde, u. j. f..: 

Kovârepos, (Gemeiner. 

Bvwros, Einfacg. 

candu eu va si batu, &rav Mă Belpoo, xTĂ. ten ic priigelu 
| e. iverbe, u. Î. f.. 

MtiAov SnoYeninde „  MBebingenbe ființtige Beit. 

By g, Ginfag. 

si baturimu, „âv 2elp, ienn. ic priigeln 
| | verbe. 

baturi, Selo, du tout. 
baturi, Selo, er ir. 

HimYbovrins, Bielfa. 

si baturimu, „ăw delpoouev, menn ivir priigeln 
tverben.. 

baturitu, Selpyre, ip iverbet. 
baturi, deipwot, fie imerben. 

Amnapeuparos, Die unbejtimmte Art. 

batere, dEpvetv, priigeln. 

Merox),  Da3 Shitteltoort, 

(batundalui, „ dEpvvras, pritgelnb. 
(batundu,
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Toirm Zvţvyia, Dritte Stonjugatiou. 

"Opiorrui Eyxhtorsl, Die angeigende Art 

Bveordc, Die gegenmărtige Beit. 

Evros, Cinfag. 

arupu, - oxfGo, ic) zerreijțe. 
aruki, oxiGes, du gerreiţt. 
arupe, oxider, er zerreit, 

NimYdovrixâs, Bielfa. 

arupemu, oxiGopev, ivit zerreifien. 
arupeci, oxîGere, ipr zerreițțet. 
arupu, oxiGovv, fie zerreițien. 

Napararixds, Die Balb bergangene Beit. 

Ev, Einfag. 

arupeamu, Zola, ic) zerti. 
arupeai, zoxuCeg, du gerrikt, 
arupea, zoyuce, er zerri. 

Tim Yvvrinş, Bielfacg. 

arupeamu, zoy(Gapev, ivit zerrijjen. 
arupeaci, 2oy ere, ibr gerrijțet, 
arupea, EoyuGav, fie zerrițien. 

A&pioros, Die unbejtimmte bergangene Beit. 

Evros, Einfagg. 

arupshu, Zoyioa, "19 Babe zerrifien. 
arupseshi, - EOLgEG, du Baţt 
arupse, Eoyuoe, er Bat 

1) Eroare în text: peorxi, Epxhoie.
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„Hâmbovrus, Bielfa. 

noi arupsemu; zoyloapev, ivir baben gerzi)jen. 
voi arupsetu, 2oyioere, ibr Babet 
elji arupserâ, -  .: :  Eowroav, jie Daben 

Iapaxsipevos, Die billig bergangene Beit. 

Evwxos, Ginfa. 

eu amu aruptă, Eyw oxioer, i) Babe zerrițțen. 
tu ai. Eee du Baţt 

„elu are . Zet er bat 

II mov os, Bielfaq. 

n0i avemu aruptă, 2xopev oyice, ivit Daben gerrijien. 

voi aveci Zere ibr Babt 
elji au e 2xoby jie baben 

Yrnepovvreiruăs, “Die lângjt bergangene Beit. 

 Evinds,. Einfa. 

eu aveamu aruptă, sia oyioe, ic batte zerrijen. 

tu aveai elyec du battețt 
elu avea, „ete er Batte 

- MAmvvrus, Bielfag. 

n01 aveamu: aruptâ, st apev oxioet, ivit Datten gerrițțen. 

voi aveaci siyeTe ibr battet 
elji avea. . ,.  . elxow: „ie Datten.. 

Mehiov, Die ființtige Beit. 

Evwmâs, Einfag. 

eu voi arupere, . Yfhow oyloe, ic) verbe serreii)en, 
tu vrei dtag du ivirțt 

elu va Vee ter îxb
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INA qYvvrixâe, Bielfacg. 

noi vremu arupere, YEdopev oxloes, ivit iverden zerreițien 
voi vreci YEere iBr iverbet 
elji voru | YEAovy fie tverden 

Kovârepoc, (Gemeiner. 

Evros, Einfa. 

eu va si arupu, Vă oxlow, ic) verbe zerreițțen. 
tu aruki, Oxio%s, du ivirțt 
elu arupâ,1) OXio%), er îvirb 

ILAmYoyrexâs: Bielfad. 

noi va si arupemu, dă oxlowpev,  tpir iverben zerreițțen 
voi arupeci oXioms, ir iverdet 
elji arupâ oylowor, fie tverben 

Iposranrixi, Die gebietpende 9t. 

Evix6s, Ginfag. 

arupe tu, „oylse, gerreiție bu. 
las arupâ elu, ăs Oxi,  — gerreiție er. 

NimYovruxos, Bielfagg. 

las arupemu noi, ăs oXiowpev,  lajțet ună zerreițien. 
arupeci voi, oyioere, gerteițțet ibr. 

la arupâ elji, „ăg oxlowat, gerreijțen fie. 

Tnoraurină, Die berbinbende 9t. 

“Evecrog, Die gegenivărtige- Beit. 

“Eviuâs, Einfag. 

si furi câ eu rupu2)  2ăy oxito, mvenn ic gerreiție. 
tu rulzi, re. 9xiims, XTA. du sere 

ut 

i) In text greșit: apupă; 2) de sigur: arupu, arabi.



- 88 - 

Napararixăs, Die Balb bergangene Beit. 

Evius, Einfadg. 

si furi câ eu arupea-  2ăv EoxiGa, xr. ivenniczerriă, u.Î.iv. 
mu, e, i 

Adpiorog, Die unbeftimumte bergangene Beit. 

Eviuos, Cinfag. 

si furi câ eu arupshu, 2ăy ZoyLoa, ur), ivenn îcp zexrijțen 
de. -Babe,u. î. îi. 

Ilapaweipevos, Die billig bergangene Beit. 

Ey âs, Sinfa.- 

si furi câ eu amu 2ăvExwoxloerxr). tvenn ic zerrifien 
aruptâ, &e. Babe, u. f. bo. 

Ynepovvrsiixăs, Die Lăugțt bergangene Beit. 

“Eviuâs, Einfad. 

si furi câ eu aveamu  2ăvetya oytoe, ur). imenn id) gerrițien 
aruptă de. _ Bătte,u. Ș. bo. 

Meiivv, Die fiinjtige Beit. 

Evixs, Einfag. 

cando eu voi arupere, îrav oyiow, 1). Îvenn icd) gerreiijen 

| &c. iverde, u. f. tv. 

Ko.v5repos,  (Semeiner. 

Evo, Einfag. 

cando eu va si aru- Grav Yăoylow, uz. ivenn ic) zerveițien 
pu, &e. | | iverbe, u. f. i.
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Mthhov 5noderinăg, SBebingende ființtige Beit. 

Bvwxos, Einfa. 

si arupserimu, âv oxlov, -+venn ic gerreițien 
iverbde. 

arupseri, OXloms; Du twirțt. 
arupseri, OXI9%, er iVird. 

IimYovrirâs, Bielfag. 

si arupserimu, ăv oytowpev, ienu ivir zerreițien 
iverben. 

arupseritu, oxlomre, ibr  iwerbet. 
arupseri, OXlowo,. jie  iverbden 

Azaptuparos, Die unbejtimmte Art. 

arupere, oxiţew, zerreițien. 

Merox, Da Sittellivort. 

(arupsendalui, oxiwvras, zerreițienb. 
(arupsendu, 

Terăprm Zv(vyia, Bierte Stonjugation. 

“Oprozind Eydos, Die anzeigende Art. 

'Bveoros, Die gegenivirtige Beit. 

Byxs, Ginfad. 

eu avdu, nod, ic) B bre. 

tu. avzi, nove, du birit. 
elu avde, Anove, er Dirt. 

Iimovvrixos, Bieliad. - 

noi avzimu, ămobopev, , tpir Buren 

voi avzici, âmovere, pr Bret. 
ânobovy, ție Buren. elji avdu,
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Ilapararinăs, Die balb bergangene Beit. 

Evo, Einfag. 

en avdeamu, 1imova, ic) borte. 
tu avdeai, 1ioves, du Birteţt. 

elu avdea, iimove, er bitte. 

ILAm Yvvrexs, Bielfad). 

noi avdeamu, Îobapev, ini Dirten. 
voi avdeaci, movere, ibr Dirtet. 
elji avdea, 1imovav, fie Birten. 

Adproros, Die unbețtinunte bergangene Beit. 

Evixâs, Ginfad. 

eu avzii, 1 ovoa, i babe gepixt. 
tu avzishi, 1ixovasg, - Du Dat 
elu avzi, 1jmovoe, er bat 

NimYvvrexds, Bielfagg. 

noi avzimu, Yjnoboapev, ivit Daben gebiiat. 
voi avzitu, „"ijmoboere, „br Dabet 
elji 1) avziră, ovoav, jie baben 

Ia paxetpevoc, Die billig bergangene Beit. 

Bwvixâs, Cinfa. 

eu amu avzitâ, - 2yw duoboet, icd) Babe gepirt. 
tu ai Exetg - du baţt 
elu are | yet er bat . 

IimYvvrixs, Bielfag. 

noi avemu avzită, Exoţiev dxobce, ivit baben gel. 
voi aveci Zere „19r Babet. 
elji au - Zzovv ție Daben. 

1) Grezit în text: esji.
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Ymepovyreduzds, Die Lingit bergangene Beit. 

Evixds, Cina. 

aveamu. avzitâ, eta. dmoboe, ic Batte gebirt. 
aveai SE elyeg du Datteţt. 
avea, ete er Batte 

ILA m You ds, „Bielfag. 

aveamu avzită, - etxapev dmoboe, tpir batten gebort. 
aveaci elyeTe _ipr Battet 
avea, | „etyoy. . „Vie Batten 

Mehiovy, Die ființtige Beit. 

Evrxâş, Einfag. 

voi avzire, | deo âuoboe, ic) ierde B5ren. 
vrei | YE)a du iwirit 
va „ VEde | er ivirb 

IimYvvriuâs, Bielia. 

vremu avzire, Edopev âmoboer, tmir imerden Băren. 
vreci Vedere ir iwverbet 
voru Y£Aovv ție iverbden 

Kotvârepos, (Gemeiner. 

Evuxăs, Gina. 

va si avdu, Vă dx25ow, ic) ierbe Biren. 
avzi, 059%, du ivirțt 
avdâ,- - âmobom, -. “er tvirb 

NimYovrnâs, Bielia. 

va si avzimu, | Dă ămobanpey, tir tverden Brent. 
avzici, âxoborre, tir tverdet 

-avdă, âuodowa, fie. iverben
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Iposranriu, Die gebietbende Xrt. 

Evxos, Einfag. 

auzi Î) tu, ămovoe, Bre bu. 
las avdâ elu, ăs Go5o% Dire er. 

NimYovrrxos, Bielfa. 

las avzimu noi, âs axobowpev,  lațiet un8 biren. 
avzici voi, Anoboere, biret ipr. 

las avdâ elji, ăs dxwbowo,  Biren fie. 

Vnoranriui, Die berbindende Art. 

Eveorog, Die gegenivărtige Beit. 

Evos, Ginfa. 

si furi câ eu avdu, 2ăy âuovw, ivenn ic) Bre. 
tu avzi, &e. ANobs, AT, Du bărețt. u. iv. 

Ilapararixăc, Die Balb bergangene Beit. 

EBywxâs, Einfagg. 

si furi câ eu avdea-  2ăy fjuova, ur. ivennicț bărte, u.Î.iv. 
mu, e. 

"Apioroş, Die unbețtimmte bergangene Beit. 

Evo, Cinfag. 

si furi câ eu avzii,  8ăv fjxovoa,ură. tvenn ic) gebărt baz 
&c. | be, u. î. iv. 

Hapaxsipevos, Die băllig bergangene Beit. 

Evixg, Cinfa. 

si furi câ eu amu av- 2ăv Exw âuoboer, XTĂ. tvenu 160 gepiirt baz 
zită, 6e. | be, u. Î. tv. 

  

1) Greşit pentru: azas.
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Ymepovvreiruds, Die Lingțt bergangene Beit. 

Evius, Ginfa. 

%, > si furi câ eu aveamu  2ăv, eixa dxodoet, ivenn ic) gepiri Băt= 
avzitâ, dc. MTA. te, u.Î. i. 

Meiiwv, Die fiinjtige Beit. 

Bvirs, Giufac. 

cando eu voi avzire, 6ray Gxobow, ur). tvenn id) păren tverz 
&e. - de, u. Î. iv. 

Kovsrepos, (Semeiner. 

Byvix6s, Einţadd, 

cando eu va si avdu, roy Vă duobow, ivenn ic biren iverz 
&e. NT, Den. Î.t0. 

Mthhov 5mroveriu6s, Bebingenbe fiinţtige Beit. 

Bvuăc, Ginfac.- - 

si avzirimu, .  ăv Guobov, iernut ich) Bicen iperde 
avziri, > Au0d0%]s, du tvirțt. 
avziri, dno59%, er ivitd. 

IAmYdvvrius, Bielfa. 

si avzirimu, ăv âuobowpev, ivenu ivit Doren iverz 
- den. 

avziritu, | ânodsTe, „gr tmerbet. 
avziri, ANOVGWAL, fie iverben. 

"Amaptpeparos, Die unbejtinumte et. 

avzire, mode, Diren.
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Mezoxi, Da Mitteltvort. 

(avzindalui, > duobovrae; * Birenb. 
(avzindu, 

Tă sis escu Apyovra pi- Dieaufescu auâgebenden Beit= 
para oxmuoritovro mană râv ivicter iperben nad folgen= 
SE1j; p6Tov. „Dem Bebțpiele abgetpanbelt 

“Oprozixd EyxAuaic,' Die angeigenbe Art. 

Eveoros, Die gegentvărtige Beit. 

Eviuos, Ginfag. 

eu florescu, îv%6, ic Bliibe. 
tu  floreshti, |  dwietc, du bliibeţt. 
elu floreashte, âvdei, er bliipt. 

HimYvvrenos, Bielfag. 

noi florimu, âvbouey, - -  tvir bliipen. 
voi florici, vYeire, ibr bliiget. 
elji florescu, | âvYoy, fie bliiben. 

Ilapararixâs, Die balbbergangene Beit. 

“Bvinâs, Sinfa. 

eu floreamu, —— : — 4yYoby, ic bliibete. 
tu floreai, ide, „du bliibeteţt, 

elu. florea, da, er bliipete. 

II Yovrix e, Bielfag. 

noi floreamu,  ivYoOpev, foir bliibeten. 
voi floreaci, | ivYetre, ibr bliipetet, 
elji florea, -1w%ovv, ție bliipeten.
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"Adproros, Die -unbețtimunte bergangene Beit. 

Bywuâs, Ginfag. 

eu florii, | va, i babe gebliibet. 
tu florishi, ve, du Daft 

elu flori îpvdse, | er Bat - 

NimYovris,  Bielfa. 
7 

noi florimu, . O OvOioauev,  — tmirhaben gebliibet. 
voi floritu, - * jvbioere, " ipr Babet 
elji florirâ, îĂmoay, fie Baben 

Napaweiuevos, Die billig bergangene Beit. 

Byvuos, Sinfad. 

eu amu floritâ, . Exo dvbice, . ic) Babe gebliibet. 
tu ai „Exas du Bajt. 

elu are = Eye er bat. 

IigYuvriros,  Bielfa. 

noi. avemu florită, Exopev vile, ivit Baben gebliibej. 
voi averi. | „ Exere ibr babet 
elji au i Zovy ție Baben 

YmepovvreArxâs, Die lângit bergangene Aeit. 

Bv, Ginfad). 

eu aveamu florită, eiya avoloer, i) Batte gebliibet. 
tu aveai ciyeg du Battejt 

elu avea | sixe er Batte 

HimYovrxc, Bielfa. 

noi eveamu. floritâ, etxapev âvdhljoei, ivir Batten gebliibet. 
voi aveaci o elyere ipr Battet 
elji avea - etyav fie batten
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eu 

tu 

elu 

noi 

voi 

elji 

eu 

tu 

elu 

noi 
voi 

elji 

lasi 

lasi 

Meăio v, Die fiinţtige Beit. 

EBvix5s, Ginfag. 

voi florire, . „VEAo Gvoijoe,  îcp tverbe Bliipen. 
vrei Yehe du tvirțt 
va Ye. er ivirb 

NimYovrex6s, Bielfacg. 

vremu florire, VEdouev dvdijoe, twir iverden bliiben. 
vreci Vedere ibr iverbet 
voru YEhovwvy jie iverden 

Kovârepos,  Gemeiner. 

Evixăs, Ginfa. 

va si florescu, | dă ăvdfow, ic) iverbe bliipen. 
tloreshti, âvYo%s, du tvirțt 
florescâ, âvYom, er ivird 

IA gYvyrinâg, | Bielfa. 

va si florimu, dă dvofiowpev,  tvir tverden Bliiben. 
florici, âvYijomre, ir twerbet 
floreascâ, âvobijowo, fie tperden 

Ipooraxriui, Die gebietbende Art. 

EBwxâs, Einfagg. 

florea. tu, ăvYnoe, bliipe bu. 
floreascâ elu, ăs âvom, bliibe er. 

HâmYovrixos, SBielfag. 

florimu noi, âs avdijoouev, lafjet un8 bliiben. 
florici voi, avere,  bliibet ibr. 

lasi floreascâ, elji, ăs âvhiswa,  bliipen fie.
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Ynorazriud, Die berbinbdende Met. 

Bveczoc, Die gegentvârtige Beit. 

Eviuos, Giufag. 

si furi câ eu florescu, 2ăv 2v%6, ivenu ic bliibe. 
tu floreshti, de. vie, ATA. du blitbejt, u. |. tv. 

Naporariuds, Die balb bergangene 3eit. 

Evia6s, Bielfag. 

si furi câ eu flo- 2ăv Yo, 47.  tmenu ici) bliigete, 
reamu, dc. în u.Î.îv. 

Adproros, Die unbejtinunte vergangene Beit. 

Bviuâs, Giufag. 

si furi câ eu flo- 2ăvy ivOoa, azd. tvenu ic gebliipet 
rii, &e. Babe, a. î. to. 

Nopameipevoc, Die biăllig bergangene Beit. 

Evuxâs, Ginfa. 

i furi câ eu amu  2%y E dvYiise, iernut ic) gebliibet. 

floritâ, &e. ATA. babe, u. î. to. 

Yu
 

Ymepovvreirzes, Die lăngit vergangene Beit. 

Bywaxâs, Ginfag. 

si. furi câ eu aveamu  2ă cip âvăise, wenn ic) gebliibet 
florită, &e. AT), Batte, u.î.tp. 

Mziiwvy, Vie ființtige Beit. 

Eydos, Einfad. 

cando eu voi florire,  5ra&y âvYf;ov», 47). bena ic bliigen 

&e. iverbe, u. Î. to. 
| G
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Kowwârepoş,  (Gemeiner. 

EBwuds, Einfad. 

cando eu va si flo- za 9ă avYioo, menu îd) Dliiben 
rescu, de. „MTA, ierbe. u. Î. tv. 

Mzhiowv bnoverirâs, Bebiugenbde ființtige Beit. 

Bvxos Giufacg. 

si floririmu,) 2 âvdsw, wenu id bliibeu 
_ iverbe. 

florini, avem „du imizit, 
floriri, Gv9io%, er IVird. 

IL Ar dovriu is, Bielfad. 

si floririmu, ăv dvYfowuev, venit ivir Bliiben 
iverben, 

floriritu, Ave, ih iperdet. 
floriri, dv9fiswă, „ie imerben 

A zaptuoaros, Die aunbejtimnte Qut. 

florire, ada, ' bliiben. - 

Meroxi, Da3 Shittelivoit. 

(flori ndalui , îvdăwrae, a Bi end. 

(florindu, _ 

KEGBAAAION II”, Grciseputeă Sapitel. 

Ilezi r&v Îi VA Bon den leidenden und guriicf- 
) A . „ 

Sp6pov rmpărwy. febrenden Beitivorteru. 

“Hyăâsoa pas Bv Eye vopios  llujere Spradye Bat eigentlicd) 
mad 4 âvristporpa pri- feine Leidenbeunb guriictfelren= 

1) Greşit în text: foririmi.



ara, GAMĂ mă păvy nivo 
Ta Bă TV TeeSOTINăV dv- 
TOVpHLOV me, te, se, nâ, vâ, 
se, 10 705 Bod truod El 
pazos eseu, sina ră 88, u6- 
vov tă mw vw TGodoTu AV 
GVTOVINLAY. 

Evesrog, 
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de Beitioirter, fonbern Die 
leidende ivirb Duc) die per= 
jăniepen Şiirivitter me, te, se, 
nâ, vâ, se, und beS DiilȚâzeitioor= 
teâ eseu, ic Din; bag guriiet= 
febrende aber dură) die pben 
peri. Giirioărter gebildet. 

Mtuţter der (eidenden Ibivanb= 
ltug. 

Die augeigeude Art. 

Die gegemvăitige Beit. 

Evuxos, Bielfad. 

eu me calcu, _ Tazodptot, ic) twevde getreten. 
tu te calci, . __ maretoat, du ivinit 

elu se calcă, mosetrat, et tvird 

Hiv Yvy iz, Bielfag. 

noi nâ calcâmu, naodpe dar, ivir terbdent getvetenr. 
voi vâ, câleaci, narstade, i) terbet 
elji se calcă, narodvrat, ție iverben 

Nacazariude, Die balb bergangene Beit. 

Evixde, Giufacg. 

eu me caleamu, ETA robpLovy, ic) ivurde getretent. 
tu te calcai, de. erazobsov, ATA. bu ivurdejt u. î. to. 

Adgisroe, Die unbețtinunte bergangene Beit. 

< A 

Eywxâs, 

eu escu, i eramu cal- 
'catu, caleatâ, de. 

Siufagg. 

rarijd-rina, ra. ich Din getreten ivor= 
den, u. Î. iv. 

Go
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Nopawsiusvoş, Die billig bergăugene Beit. 

EBvixos, Giunfa. 

eu fui, i amu fută So zaTjd%, ră. id Din getreten 
caleatu,â, de. toorben, ui. Î. bv. 

Ymepavvreiruăs, Die Lângit bergangene Beit. 

Evius, Ginfacp. 

eu aveamu futâ cal- siyz narydij, ară. ic ivar getreten 
catu, â de. | tvorDen, u. |. iv. 

Meiiov, Vie fiinftige Beit. 

Evros, Ginfacg. 

eu voi hire caleatu, 9ehw zarit, xză, i) iverbe getreteu 
â, &e. iverbden, u. î. tv. 

Korvorepog,  Gemeiner. 

EBwxds, Sinfacg. 

eu va si me calcu, Vă zarjd6, uz. cd ierbe getreten 
dc. iverdeu, u, Î. iv. 

Iposraxrix?, Die gebietbende Art. 

„Eviuos, Siufag. 

| calcâ te ru, Ta Tiso, verbe du getveteu. 
lasi) se caleâ elu,  ăs zan93, verde er 

HigYovrnăs, Bielfagg. 

lasi nâ calcâmu noi, ăs zare, lajjet un8 getreten 
iperden. 

calcaci vâ voi, nadie, iverbet ipr getreten. 
lasi se calcâ elji, ăs zarrdâo ivexden ție getreten. 

1) Greşit în text: ass.
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Yrorauziui, Die berbinbdende Art. 

Evesrbg, Die gegeuivărtige Beit. 

Evzâs, Ginfaqg.   
si furi câ eu me cal- £ăv nareduo, ur. tvenn îi) getreten 

cu, de. merbe, u. î. to, 

| Iapazarixds, Die Dalb bergangene Beit. 

Evros, Ginfacg. 

si furi câ eu me cal- 2ăvEnarobuovy, TA. ivenn ic getreten 
camu, &e. iviirbe, u. f. iv. 

Adproros, Die unbețtimute bergangene Beit. 

. 

Evros, Einfacg. 

si furi câ eu me cal- 2ăy Enaridua, — tvenn ic getreten 
cai, de. TA. tvorben bin, u. Î. tv. 

Ilagaxeiuevos, Die băllig bergangene Beit. 

Evirds, Ginfaq. 

si furi câ eu me amu £ăy Exo narndi, iernut ic getreten 
calcatâ, de. 17). toorben bin, u. Î. iv.   Ynepovyzedrxăs, Die lâugit bergaugene Beit. 

Evixos, Ginfacg. 

si furi câ eu me avea-  £ăv siya marnYi, îveun ich) getreten 
mu calcat, de. | ur). toprbden tvâre,u..iv. 

Meiiowv, Vie ființtige Beit. 

EBvixâs, Cinfa. 

„cando eu voi hire cal-  &rav Yo zarnd$, ivenn ic) iverbe gez 
catu, â, &e. ur),  treten iverden, a Î.tv.
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Kotvârepog,  Genteiner 
ş 

Byxg, Ginfag. 

cando eu va si me rav Yă naznY&, tpenit ici) iverbe getre= 
caleu, &e. - uTĂ.  tentverden,u.Î.îv. 

Mediov 5novVerruăg, Bebdingenbde ființtige Beit. 

EBvus, Einfagg, 

si furi câ me calca- âv narrdă, — tvenn îcd) iverde getre= 
rimu, ten tverden. 

te calcari, . zary9iie, du ivurțt 
se calcari, TATĂ, er mirb 

IA boys, Bielfad. 

si furi câ nâ calea-' ăv Tar Yâpev, venit ivit iverben gez 
PI treten iverbdeu. rimu, 

vâ  calearitu, ramine, ir iverbet 
se calcari, _: 2arrdâo, fie iverdeu 

Azaptpoazos, Die unbețtinunte Out, 

-hire caleatu, â, rotovat, getveteit iverden. 

Mezox?, Da3 Mittelivort. 

caleatu, â, TapEvos, 1, ov,  getreten toerben fetu. 

Tizos zâv dvotsrpâeov  SMujter der guviictfebvenden 
Prpărov. - Veitiirter, 

Ograzeni EyxAtars, Die anzeigende At. 

„"Ewvesrâs, Die gegentvărtige Beit. 

Ev gs, Cinfa. - 

eu me keptinu, xreviCouor, ich fămune amic. 
tu. te keptini, ueviteoa, du fânmețt Dic. 

elu se keaptină, . xzevitezor,  - ex fămmet Ţic.
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Im dovrns, Bielfa. 

noi nâ keptinâmu, xrewlâueda, mir fânuneu un. 
voi vă keptinaci, revilesYe, ipr fămmet eu. 
elji se keptinâ, reviGovrau, fie fâmmeu fic. 

Naparanixds, Die balb bergangene Beit. 

Evros, Ginfag, 

eu me keptinamu, e,  Exreviţopov, 47. id) fâmimete mic, 
| 1. Î. tv 

Asproros, Die unbețtimmte vergangene Beit. 

“Evwaxds, Ginfa. 

eu me keptinai, de, Exreviod ua, xTĂ. i Babe mic gez. 
: fămmet, u. Î. bv. 

Ilopaxetpevos, Die băllig bergangene Beit. 

Evixos, Ginfa. 

eu me amu Keptina- Exo orci xTA. ic Babe mic) ge= 
tâ, &e. - fănunet, u. Î. tv. 

Ymepovvreirzăs, Die Llăngit vergaugene Beit. 

Evros, Ginfag. 

eu me aveamu .kep-  eixa urewodij, ur). ic) batte mic ge= 
tinatâ, de. fănunet, u. Î. to. 

„Mehiov, Vie fiinţtige Beit. 

EBviuxs, Ginfacg. 

eu me voi keptinare, YfAw wrewod;), ic verde mich făt 
&c.. ATA, men, it. Î. î0,
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Koyâregog,  (Semeiner. 

Boys, Ginfag. 

eu va si me keptinu, Vă xrevoYă, ură. ich tverbe imic făm= 
| &e. | men, ui. Î.iw. 

Ilposraxax, Die gebietgenbde Art. 

Evwazds, Ginfag. 

keaptinâ, te tu, A evioov,  Fânume Dic. 
lasi se keaptinâ elu, ăg xTew591), fănume ficg. 

IimYovrruds, Bielfad). 

lasi nâ keptinâmu noi,  ăg uewodâpev, [ajiet un fămmen. 
keptinaci vâ, voi, . xrevodiire, fămumet eud). 

lasi se keaptinâ elji, ăg xmemsdâo, — tămamen ic). 

Ynoraxziui, Die berbinbende Art, 

Evesroc, Die gegentvârtige Beit. 

Evunăş, Ginfagg. 

si furi câ eu me kep-  2ăv ureviCopau, ivenu îc0 mică făru= 
tinu, &re. MTA. me, u. ș. î. 

Hapararizds, Die Balb bergangene Beit. 

Bux, Ginfag. 

si furi câ eu me kep- 2ăy Exzevitonov, — tveun icg mic făm= 
tinamu, de. 47), mete, u. î. tv. 

Adprsroc, Die unbețtinate - bergangene Beit. 

Ev Gs, Cinfag. 

si furi câ eu me kep-  £ăv 2uzeviodna, iventt îcd nic) gefăm=: | tinai, de. ATA. met babe, u. î. iv.
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Hapaneipevoş, Die billig bergangene Beit. 

Evwu6s, Giufacp. 

si furi câ eu me amu  2ăy Exo yrewod?, iventut id) inicg gefăm= 
lkeptinatâ, de. WTA. met Dabe, u. î. tv. 

Yrepovvreitvos, Die Lăugțt bergangene Beit. 

Evuds, Eiufad). 

si furi câ eu me ave-  2ăv eiya xrevo97, ivenu id) mică geftim= 
amu keptinatâ, de. „rd. metbătte,u.î.i. 

Mehiowv, Die fiinţtige Beit. . 

ByvuâsN Giufad. 

cando eu voi me lkep-  rav xrewsYd, ivenu ic mich Fărn= 

E tinare, de. 1TĂ. men cherbe, u. |. tv. 

Kowvâzepgos, (Gemeiner. 

„Bwxs, Cinfa. 

cando eu si va me 2ravy Vă xrevoYă, ivenu id) mich făme= 
keptinu, de. | ur. men imerbe, ut... î0 

Mzhiov Snoverixos, Bebingenbe ființtige Beit. 

By, Ginfac. 

“SI me keptinarimu, ăv „TeW5Y6, enn icp atit) făin= 

| men iverde. . 
te keptinari, . uewodis, du bi) ivit. 
se keptinari,. uewsdț, ev Șict) ivirb. 

“Ilin dvvrirs, Bielia. 

si nâ keptinarimu, i ăv A TeWoipev, veni ivit unâ fâm= 

men tverben. 
vâ keptinaritu, prewsdijre, ir eu imerz 

det. 
se keptinari, „renovat, ție jicb loer= 

den,
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 "Anapâuoazo e. Die unbețtiminte Olt, 

keptinare, urevileoVau, Îi) fămumen. 

Merox, Dag Vittelmoxt, . 

keptinatu, â, . AevonEvos, "n, ov, qefănunt tperden feyn. 

KEGAAAION IA”, Bierzeputes Sapitel. 

legi ânposânov Pr- Bon ben unperiulicpen Beit= păTwy. o irtern. 

Anpicora ffipaza si-  Tinperțănlicye Beituorter find vat SEme. „ Tolgenbe. 

nourazâ, ovwvecpidle, eg giebhen ficg Yolfen Auf, noura, Eovy- veiale, eâ aogen fi) YBolfen auf, nourâ, Zovwe- plase, e8 Baben fic Yolfen aufgezogent, avea noura- tă, exe owwepidoei, e3 Batten ic) XSolfen auțgezo= „en, avu nouratâ, te Sowepiăce, €3 Batten fidy Ytolfen aufgezogen, va si nourazâ, Vă uvvecpidoer, e8 tverbeu ic) Yolfen aufzieben. scapirâ, dorpdzre, e8 bligt, scapira, &oroonse, eg bligte, scâ- pirâ, ăorpade, e3 bat geblift, avea scapirată, ete dorpăde:, eâ bat geblit, avu scapiratâ, exe dorpd-: de, e3 batte gebligt, va si scapirâ, Vă doipăve, e3 ivirb bligen. 
bunbuneazâ, Bpovră, ea Donnert, bunbuniza, E3pâvra, eg Dorinerte, bunbunizâ, Efr&vroe, ea Dat gebonnert, avea bun- bunizată, siye fpovetise, e8 hat geborutert, avu bun- bunizatâ, stye Apovrioe,, eâ batte geboimert, va si bun- buneazâ, dă Brovrioe, ea ivird Donneru. da ploae, foEye:, ea vegnet, didea ploae, Epreye, ea regnete, dede ploae, ăfpete, ea Dat geregnet, avea dată ploae, sie Preta, eâ Bat geveguet, avu datâ ploae, cie Bpete, e batte geregnet, va si da ploae, Yă peer, e8 iirb regnen.
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da neao, Xtoviţe, e8 fenetet, didea neao, dede neao, avea 
datâ neao, avu datâ neao, va si da neao. 

da grandine, zizze Xălata, €8 bagelt, 'didea. grandine, dede 
grandine, avea datâ grandine, avu datâ grandine, va 
si da grandine. 

unzeashte, ăputţe, e8 gebiibrt țich, unzea, unzi, avea unzită, 
avu unzită, va si unzeascâ, | 

lipseashte, zpere, e3 mu, Hpsea, za zăfov 0, u. tv. n. 
lipseashte, Astnes, e8 feblt, lipsea, lipsi, avea lipsită, avu lipsită, 

va si lipseascâ. 
se agudeashte, mbyaive, e8 exreiguet Îicb, se agudea, se. agudi, 

se avea aguditâ. se avu aguditâ, va si se agudească. 
se avde, overa, man bort, se avdea, se avzi, se avea avzi- 

tă, se avu avzită, va si se. avda. 
se zice, A&yerat, NAN Îagt, se zicea, se zise, se avea zisă, se 

avu zisâ, va si se zicâ. 
se vede, calvera, e8 fclyeint, se videa, se vizu, sa avea vizută, 

se avu vizutâ, va si se veadâ. 

XSmpetwoseig. Mumerfung. 

d. Tă dzptcora lata, ză 1. Dieunperjinlicgen Beitiviz 
îmoa dapgăvovov pă 8aw-  * ter,ivelepeboriici baâ Theil= 
zâv ză pâpiov se, Afyovrar O cben se qitnebmen, Beigen 
ănpiona fiara Tis Ta- uubperținliche Beitivârter der 
Penis. ovi. "Eoupodv-' — feidenben Art. Xuâgenom= 

zau se agudeashte, nai ăia men se agudeashte ui. a.m. 

awă ră Grota eva ods- ivelege mittlere umnperjinli= 
TEpoaT păsa. „ce Beitivbrter Ținb. 

Iegi âvopdiov Pqu&- Bou Den unregelmăkigen 
rwy. Beitivorteru. 

Egtoxovrar ad ete Tijv YAâs- e giebt aucg în unjerer 
cav pag, ads nod sic Băas mă; Space, ivie în allen auberit 

ăXos, Gvbpada Baza, mă unvegelmiibige Beittoirter, die
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îmota, dv îbvavrat dAA&ws, Tapă 
dă îjs ovvoptătas vă dau Yâs, 
66 dao, ătâv, ljau; raipio, beau, 
Tivo, facu, xăpvo, stau, ST 
Hopa, jinu, Epxopar, noi Xa 
TEgL900Ta pa, 

“Oproriu EpxAsig, 

nicht anbderă, al3 au Dent 
Sprachgebraucte exlernet iver=: 
den miijien, al3 dao, ic gebe, 
ljau, ic nege, beau, ict) trinfe, 
facu, ich) made, stau, ict) ftebe, 
jinu, îch fonume, n. aq. m. 

Die anzeigende Vrt. 

FR Evesrog, Die gegenivârtige Beit. 

Eyxds,  Einfacg. 

eu dau, ătâo, ic gebe. 
tu dai, dice, du gibțt. 
elu da, dize,, er gibt. 

INAmYvwuzos, Bielfa. 

noi dâmu, 3tăonev, ini geben. 
voi daci, didere, ibr gebet. 
elji da, 2tăavy, ție geben. 

Naparazirăc, Die Balb vergangene Beit. 

Byixs, Sinfad. 

eu dedeamu, zăa, ic gab. 
tu dedeai, zâdeg, du gabit. 
elu dedea, ae, er gab. 

IimYvvzz os, Bielfag. 

„noi dedeamu, 25 a pay ivit gaben. 
voi dedeaci, adiBere, i9r gabet. 
elji dedea, say, ” jie gaben.



  

eu 

tu 

elu 

noi 

voi 

elji 

eu 

tu 

eu. 

eu 

eu 
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Adpioros, Die unbeţtimumte bergangene Beit. 

Evuxâg, Gina. 

dedu, | 22wca, ic) Babe gegeben. 
dedeshi, Băwoec, du Bajt 
dede, zâwoe, er bat 

IimYwovrraâs, Bielfac. 

dedemu, | Băwoaney, ivit Babeu gegeben. 
dedetu, 200008, ip babet 
dederâ, 2Bocav, ție baben 

Ilagaxeţpevos, Die billig vergangene Beit. 

Evros, Ginfag. 

amu dată, - zip Euoet, ic) babe gegeben. 
ai de. ciyeg AA... bu Bajt un. Î. 0. 

„Ymepsvvrerndg. Die lângit bergangene Beit. 

Evz, Einfacp. 

aveamu datâ, &c. eta Buba, ur. ic atte qegeben, 
ou, $. 0. 

Meiiovvy, Die ființtige Beit. | 

Eyiuuos, Cina. 

voi dare, de. . 9zo fosei, 47ă. ici) twerde geben, 
u. Î. to. 

Kowâregoş, Gemejner. 

Byizde, Sinfacd. 

va si dau, «e. Vă 350, e. ic imerde geben, 
u. î. îv.
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Ilgosrazzizi, Die gebietBeunbe Xrt. 

da tu, 
lasi da elu, 

lasi dâmu noi, 

daci voi, 
lasi da elji, 

EBwxâs, Giufagg. 

2, gib bu. 
ăs 203%, gib er. 

Im Yovazos, Bielfagg. 

ăs Bzopev, lajiet un3 geben. 
„Doza, gebet il. 
ăv Boss geben fie. 

Yaoravzrai, Die berbindenbe et, 

si furi câ eu dau, | 2ăy 2fo, ivenit îch gebe. 
| tu dai, de. 2505, 47). Du gibit. ze, 

Anaptugarog, Sie unDejtinunte Set. 

dare, Ă dicey gebeu. 

Meroyi,  Da8 Vhittelivort, 

„ (dendalui, didovrag, gebenb. 
(dendu, 

_ 

Oprazrui, Zyxârsig, Die anzeigenbde Art. 

eu ljau, 
tu ljei, 

elu Ija, 

p 

> 

vc, , Eiufad). 

Die gegenivărtige Beit. 

zos, Giufacg. 

Taia, „1% nebme, 
Taia, Du uinunțte 
Taia, er ninunt,



  

IA Yvyrnos, „Bielfad). 

  

noi lomu, a ipvopey, - tir nebmeu. 
| „voi loci, naicvere, ir nebpunet. 
li la, atzi ww, jie nebnten. 

Hapararixăc, Die balb bergangene Jeit. 

Evwzos, Einfag. 

eu loamu, Ezaeva, ic nabin. 
tu l6ai, ETo00%e6, du nabmuit. 

-_elu loa, Erotcve, „er nabut. 

Tla boys, Biela. 

noi loamu, . 2zaicvapev, ivit nabmen. 
voi loaci, | miere, ih nabmet. 

elji loa, Ezoucvay, fie nabmen. 

"Agiozog, Die uubețtinumte bergangene Beit. 

Ryu, Ginfadd. 

“eu loai, 27 par, ic) Babe genpnumnen. 

tu loashi, 271jces, du Bajt 
elu lo, | 27, er: bat 

TA Yo, | Bielțac. 

noi lomu, | 270 pane, ivit Dabeu genointineat 

voi loatu, 2701 pese, ibr babet 

elji loară, | 27îcay, ție Daben 

Magaxeluevos, Die billig bergangene Beit. 

Byade, Ciufad. 

eu amu loată, Zyw mape ic) Babe genommen. 

tai de. Eye „72. du Baţt u. Î. tv.
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Vrepavyredizăs, Die lângit bergângene Beit. 

Ey, Ginfad. 

eu aveamu loatâ, de. sia Tăoet, ATA, ic batte genonumen, i > 

u.î. tv... 

Meihovy, Vie ființtige Beit. 

Evxds, Ginfad. 

eu voi loare, „&e. Veio ndps, 4ră, ic) verbe nebmen, 
u. î. în, 

Kovâzegog,  Gemeiner, 

EBvxos, Ginfa,. 

eu va si ljau, de. - Vă deo, ur). id) iperbe nebmen, 
u. î.îv. 

Ilgposraxrix, Die gebietbende Art. 

Eyvxos, Giufaqg. 

lja tu, | năge, nepme bu. 
lasi ja elu, ăs Tăpw, nebune er. 

Im Yovziu os, Bielfa. 

lasi lomu noi, ăs Tăpopev, [afet uu8 nebimen. 
loci voi, Tăpera, nebmet ip. 

lasi ja elji, ds zăows, nelmen fie. 

Ynorauziri, Die verbindende Dat, 

Ev, Cinfagg. 

si furi câ eu ljau, 5 ivenu i nebime, 
tu ljei de. Taiovs, NTĂ. du ninunțt, 

u. Î. to. 

ca < A R 
I
X
 

-Ş
 Ss
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“Anaptuearos, Die unbejtinuante Pt. 

loare, „ Teautoverw, - nebmen, 

Mezox, Da Shittelivort. 

(londalui, TaiaVoVTAs, neljinend. 
(londu, - 

Opiszeni 1) Ezra, Die angeigende At. 

"Eveoros, Die gegentvâztige Beit. 

Eviuds, Sina. 

eu beau, Ti, icd trinte. 
tu bei, mie, du trintit. 

elu bea, mivet er triuft. 

HigYovzrxâs,  Bielfa. 

noi bemu,  TÎVOn&V, vir trinfeu. 
vei beci, mivere, „0r trintet, 
elji bea, . Tilvovy, ție trinfen. 

Naparariuăs, Die Balb bergangene Beit. 

Evros, Sinfacp. 

eu beamu, 2wva, ic tranf. 
tu beai, Zuwvec, du tranfțt. 

elu bea, 27uwe, „er trant. 

IimYvyvrirs, SBielţacp. 

noi beamu, ezivanev, ivir tranfen. 
voi beaci, îmiveze, ibr trautet. 
elji bea, Izivav, fie tranfen. 

') In text: Gpegury,.



114 

Asguoroc, Die unbeţtimmte bergangene Beit. i 

EBvuxăs, Einfa. 

eu biui, Ea, i) babe getrantenn. 

tu biushi, meg du baţi 

elu biu, 2mue, er bat 

MAmdvyziane, Bielfacp. 

noi biumu, âmtopev, ivir Daben getrunfen. 
voi biutu, axeze, ip babet 
elji biurâ, ETV, ție baben 

Iapaxstuevog, Die billig bergangene dei. 

Eve, Ginfa. 

amu biutâ, se. Zoo mive, x7Ă, id) Babe getrunfen. 
u. Î. îv.- 

Yzepovyzehraăs, Die Lăngjt bergangene Beit. 

EByvx6g, Ginfag. 

eu aveamu biutâ, ciya iver, uzĂ. îi) batte getrunten, 
- de, | u. Î.%0. 

Mtiiov, Die fiinţtige Beit. 

Evros, -Sinfac. 

eu voi bere, de. Vio met, ur. î% tverbe triuten, 
u. . tv. 

KRowvârepog,  Gemeiner. 

Boys, Sinţag. 

„eu va si beau, de. Vă nivo, Ard. ic) tperde trinfen, 
| ui. bv.
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Il posrauziu 1, Die gebietbenbe dft. 

Ryu s, Siniag. 

bea tu, mie, 
7 lasi bea elu, dc 7 

tiu bu. 

triute er. 

HNAmYvvrnâs, Bielfacg. 

lasi bemu noi, 

lasi bea elji, 

ăs Tiopev, 
beci voi, - ntere, 

„ăe Two, 

lafiet un$ triuteu. 
triufet ibr. 
trinfen fie. 

_. Vnoranstuij, Die berbinbdende Art, ” 

bere, - ztverwv, 

EByvixds, Ginfad). 

“si furi câ eu beau, 2 ri, tvenu 106 trinfe, 
tu beai, TivAG, ATA. du trinfețt, 

de. u.Î.t.. 

“Azaptueasos, Die unbețtinunte Qlat. 

teinfen. 

Mezoyîj, Da3 Mittelivort. 

(biundalui, TivuvTas, trinfend. 
(biundu, 

ep! xig svvYtosws 76v Bon bder Bujammențegung 
&vpdrov. der Beitiărter. 

Tă ffpuara, God mposĂaţu-: 

BăvovaL 7ă păgtov dis, re î res, 
Ovjuaivovo, măwrore ră Evavriov: 
> . z . S 

oiov' legu, 2%, dislegu, ăxa- 

AVw, copiru, Sezălw, disco- 

Die Beitivirter, ivelcpe ba3 
Speilehen dis, ve ober res anz 
nebmen, bilben imaner eine eut= 
gegenjegte Bedeutung. 3. B. 
legu, ic) Dinbe, dislegu, id 
Dbinbe auf, copiru, id bedecfe, 

He»



116 

piru, âmoouerălv, cingu, Lev, 

diseingu, îxa(bvo, saru, 7106 
vesaru, &vazY56, sunu, 4p05w, 
resunu, dvaxpodo, vedu, BAEzv, 
revedu, âvaYewgâ, tornu, yopiGo, 
restornu, ăvancâovvpilo, radi- 
cinezu, Gow, disradicinezu, 
Za puCăvw. 

SI, [ 1 petwsetc. 

a. Tă ână în sbvYera piara, 
âmodăAhovst Thyrore peră, 
mă pâpiov dis, Tv ovĂAaBv 
in, Tă &xotov vyiverau „ăewv 

epwvlas. oiov  inplitescu, 

2A5uo, displitescu, dro- 
DAE, dt disinplitescu, 
incurunu, 9Tepavivw, dis- 
curunu, GTOSTEPAVÂVL, ÎyL 
disineurunu, incareu, 40p- 
75vo, diseareu, E4wopTăw, 
ÎL disincareu. 

KEGAAALON IE. 

Ilegi zîşs Meroy îs. 

“H Mezoyiij eivar 85 donpiâv: 

2veprprjrină EMA. Xa TOĂIITUA/D. 
Kat 7 ev Eveznprjrurii ius eivou 

ANĂAVTOG. Eivav TRavrâg "fEvobs, 

Ha AGLĂWod, XA TGOITOV, ÎjToL 

ănitros, oiov vindundu, ToAv- 

discopiru, tf) eutbecfe, cingu, id) 
giirte, discingu, ic entgiirte, 
“saru, ic) Îpringe, resaru, ic 
îpringe iviebder, sunu,ic) flopfe, 
resunu, îcd) flopțe ivieber, vedu, 
ict) țebe, revedu, îcd jebe tmiez 
Der, tornu, ic febre guriie, 
restornu, îcd) iverțe un, radici- 
nezu, cf) ivurale ein, disradici- 
nezu îct ivurale au. 

9lumerfung. 

Die au8 în zujanumengețesten 
Beitivirter, Lațien ummer 
nach den Sheilchen dis, Der 
Bierlichfeii ivegen, bie Sylbe 
in au8. 3. B. inpliteseu, ict) 
ftricte, displiteseu, ich Drebe 
auf, nicpt disinplitescu, in- 
curunu, îc frine, discuru- 
nu, i entfrine, nict dis- 
incurunu, incareu, ic belabde, 
diseareu, ic) labe ab, nicgt 
disincareu. 

Siiufzebutes Rapitel. 

You dem Mtittelivorte. 

Das hittelivort îțt ziveverlei: 
1. da$ thătige, 2. da3 leidende. 
Baa tpătige gleicget dem lateiz 
nițcheu Gerundio în do, undivird 
în allen Dre Gejeofechtern, 
in Deyben Bablen und alz 
leu bre Perjonen gebraucbet,



Tag, trecundu, 7epvâvrac, bi- 
undu, 7ivorag: 1 8ă TOI) - 
uni) nălvera e zădda 2rtdera, 
oiov: vindutu, â, trecutu, â, 
biutu, â. 

Im petosig. 

a. “H &vegprjmudj peroy 2u- 
qpălerau sis iv How 
îpulav tă 7âv dvarpoopiuîv 
acelu ci, 2xetvog 6705. oiov: 

acelu ci afutâ, neavutlu, 
inpromutâ Domnizeulu, E- 
ustvog &mod Eesti zăv 7w- 
X27, Bavila Qsg. 

KEDAAAION Ig. 

Iegi fc IlgoYtsewg. - 

“Oda ai meowtcze (rod, 
aimazuiv, Ned siva arat: 

in, . | eic, 
di, dure, 
cu, ună, 

catră, | os, 
la, Tapă 
după, eră, 
pre, preste, E7ă, 
sub, 57, 

pretu, presub, ră, 
de, Ă meg, 
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Daper bleibt e8 untpanbel= 
Dar. 3. .B. vindundu, berz 
faufenb, trecundu, borbeige= 
Denb, biundu, trinfenb ; bag Lei= 
Denbe aber ivit ivie anbere 
Bevivirter abgeânbert. 3. B. 
vindutu, î, trecutu, â, biutu, â. 

Anmerfung. 

Dag thătige SJhittelivost tann 
Duret) bezielenbe Giirivărter 
acelu ei, Derjenige Der, aug= 
gebriictet iverden. 3. B. acelu 
ci ajutâ, neavutlu, inpromu- - 
tâ Domnizeulu, derjenige der 
Dem Amen Bilțt, borgt Gott. 

Scâzepute3 Sapitel, 

Bon den Borivorte. 

XIIle Borivărter regieren die 
bierte Enbdung, und ţinb folz 
geube: 

în. 

Au8.. 
mit. 
gegeu. 

bey. 
nad). 
auf, îiber. 
unter. 

dure. 
bon.
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, „a 
j trâ, | . Ws6, 

A 

XI, TO, contra, 

= REQAAALON 17. 

indupoimane, peză dbw pâcas, 

fite. 
ivider. 

Siebenzelutes Sapitei, 

Ilezi zâv "Ertăfmuărov Bon dem Sebenivorte. 

Tă Entire 205 mounoă Die Sebenivirter der Beit 
tougodvra masă măs Biospocăe  iverbden nach Den Iintexicbied 

“700 moucoă. clov der Beit eingetbeilt. 3. B. 

Tod. 2vasr. Der gegeniv. Beit. 

tora, a VV, | jebo. 
„ napoi, T&ĂwW, iiebder. 

nică, anii, 106). 
(astazu, STpegov, Deute. 
(azâ, 
tru oară, Tăzaa, gleicd). 

Tod zapeă. Der vergang. Beit. 

aeri, yYis, gejteru. 
culaltazu, „ Reoy dă, borgețteru, 
culonainte, vesa neulicg. 
ancercu, TEgVSL, Ă borige3 Saab. 
in ante di, | 9, bebor. 
di kero vleku, nahăiăev, bou alten Beiten. 
di multu, To Xacod, dor iveiteu,. 
unâ oară, pia pocăv, eiujt. 
unu kero, Evav xatpăy, ebeinabta. 

Tod WE. Der Finjt. Beit. 

"mane, oăptov, 1motgen. 
poi mane, usYabprov, iiberinorgen. 

nach atvet Tagen.



    

di apoia, 
di pre .apoia, 
dupâ acea, 
di astăzu incolo, 
di au incolo, 

di au inainte, 

> 

— Tod 

cando, 

atuncea, 

panu, 
nascante ori, 

di- au shi culea, 

cate verunu oară, 
altâ oară, 
(cancido, 
(candocido, 
(totu di unâ, 
cara, 
dimaneacă, 
in zare, 

amanatalui, 
seara, 
catrâ searâ; 

au, auce, inco, 

acolo, 

- inculo, 

insusu, 

8 0
2
 

ca
 

Erera, 
perEnsira, 
eră rara, 

mo Etiie, 
A 2 7 

To Epyopevov, 
N N 

To pEdAov, 

o
 

ca
u 

n
 

0 
c
u
 

un
 

a 

fe un
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Bernacţ. 
Dernacd). 
uacd dieţem. 
Bințiibro. 
ființtig Bin. 
în der Bufunţt. 

o. Der unbejt. Beit. 

Z 
Era, 
mire, 

îs, 
uspwais «pogaic 

Eviore, 
VĂTTOTE, 
&AATIY popăv, 

x 

ivenu. 
Danut. 
big. 
gutveilen. 
bi8iveilen. 
etlichemabl. 
auderâmabl. 

imuner, allemapl. 

nacdderm. 
rii. 
zeitig. 
îpăt. 
abenbdâ. 
gegen Ybenb. 

Duc die SMebenivirter be8 
Ortea ierbden nad die Fragen 
eingetbeilt. 3. 8. 

- 

Ilo5; 909? 

bier. 
doit. 
jențeita. 

: obeu,
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ingjosu, | văr, | uuten. - 

disupră, 2râvo, drobeu. 

digjosu, e văr, druuten. 

inuntru, p&sa, | innen. 

afoară, 220, Binauâ. 

aproape, ovupă, nebeu. 

diparte, OXCĂV, - ipeit. , 

dinaparte, Av, gegeniiber. 

acolo iu, rev, vo. 

aljura, GA, anber8ivo. 

Aa mos; Xobin? 

trâ au, auce, inco, dă 850, Diebei. , 
tră acia, | dă aro, dabin. 
trâ. acolo, dă ue, dorthjiu. 

di înainte, ăurcs, Doru, 
di napoi, ărisw, Binteu. 
indiveptu, ăp%ă, gerabe. 
di indreapta, ei ră Betă, recptă. 

di instanga, es să âporecă,  Linfa. 

di au, auce, inco,  . ar 230, bon Bier. 
di acia, awreev, bou Daber. 
di acolo, 2weidev, bou botber. 
di aljura, a)ogEvdev, auberivârta. 
di iucido, nava âYev, alleutbatben. 
di diparte, poxpâVev, * bou iveiteu. 
di inpade, yapuev, bou untenber. 

pre au, auce, înco, Are Biedur. 
pre acia, „ GruawTod, Dadur.
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pre acolo, dmemet, Bindurdd). 
pre suprâ, ATOTĂv», obeniveg. 
pre ingjosu, dnonărw, uuntentveg. 
pre inuntru, ămonesa, Durehiveg. 
pre di afoarâ, drsEw, bou aujjen. 
pre aljura, | ATACĂ, auderâivârtă. 

Tă Erufprijparza Îvawâpov Die SDebenivirter berjepiedez 
onpaolas * divâryowrauu ei; zăs mer Bebeutuung tpeileu țic) în 
2Eijs dosar. folgende Slajien ein. 

Ioieaos, Der Bejegafjeu=  gjine, xadâc, gut, indrep- 
Veit. tu, Îwaiws, Billig, zureashte, 

pocâs, tOricgt, reu, xanâs, 
eg lecgt. 

Ilooszvjros, der Bapl. -unâ oară, tă popă, eiumabl, 
dao ori, â5w cogais, gmebinapl, 
multe ori, zohidxs, bielmapl, 
pucine ori, Băwmyâuis, etlicpez 
mabl, oarâ di oarâ, svxvăuts, 
oțt. 

"Adpotsews, der Sammlung. di adunu, &râuo, zujamt= 
ment, instogu, sopniă, bauz 
fentveije, ingrumuru, &yeArăv, 
Îcparreniveije. 

Iagaxwwfjoews,1) der Ilberrez ado, âre, bringe, jino, EA 
Dung. fonun, vinici, EAăre, toiumet. 

Acugtoewg, Der Eheilung. fârâ, Xeo, Done, pre dao 
parei, x, giveberley, pre 
trei. parci, Tes, Dreierley. 

  

1) În text greșit: 2opaxvi9e0s.
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"BE ptoews, der Xuânabie. 

Tăzaws, der Drbuung. 

“Ououoecos, der Bergleichung. 

"Ayrarodâszows, Der Gitat= 
tuug. 

"A noorăsewş, der Entfernung. 

Îopugiseos, Der Gegenein= 
anbderbaltung. 

| regttosws, de Superla= 
tiba. 

4 

"E&mriiseo», der Erflarung. 

"ApioTog TOGTITOG XA Tro- 
soziizos, Der unbeţtimniteu Be= 
icpajțenbeit und Bagl. 

  

1) Greşit în text: opata. 

afoară di, Tâdv, auber. 

a intânje, zprov, erfilid, 
a daoaci, ebrecov, givevtenă, 
di apoia,l) Enea, Bernard, eu 
ordu, podis, reibeniveije. 

di cumu, 5 Al8, ca, că, 
Îo twie, ca bunoară, Gozeg, În 
iie, di ca cumu, 8v pân, 
gleic) vie, niapari, 65ăv, al8 
ivie. | 

ashi, Er, ÎB, îndreptu ashi, 
măv Buotov moâmov, auf bie 
năbinlice Art. 

ashi ci, 65Te, fo dap. 

“ma gjine, pădiovy, bejier, 
maltu, zAtov, jeni, ma mul- 
tu, zegtso5egov, mel), ma pu- 
cinu, BĂvpâregov, iveniger. 

cama gjine, xăiioza, Qin 
Dbețten, cama 'vrtosu, Xpăztoza, 
am ftărtiteu. 

acea &, mowresr, Da8 îlt, icâ, 
io Dber. 

catu cido, &rwaodv, fo viel 
als.



Yopaugesaws, De3 Entziebenă. 

"Exdoyîis der Napl. 

"Amorpezază, dea Vieberraz 
teuă. 

> 

Rovră, der Sprache. 

Biaspe5, de3 Bivangea. 

Acoranmuod, des Btveijelă. 

AsEroewc, Der Bergriberung. 

Mecewe, Der Beriminberuug. 
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raru, oravlog, jelten, di au 
shi culea, dpată wo Ano, 

dan und tva. 

Ss 
shi ma multu, păătora 25, 

und beţonberă. 

Domnizeu si seipâ i Domni- 
zeu si apară, ec quăăto, 
Sott beibalre, si nu da Do- 
mnizeu, pă 75 20 6 Oe, 
Gott bebiite. 

Nemeeashte,  Tegwavsri, 
Deuticd), Italianeashte, "Iraâr- 
o, Stalieniic, Romaneashte, 
Popansă, Momanicb. 

mizie, uGAt, fan, cu greacâ 
2vou6AwG, îciverlic), di pre- 
steaneu, peră 3ioc, mit (ez 
ivalt, cu mare bilee, pă pey&iov 
x6rov, mit groger Mite. 

aproape, se, fait, panu 
la, Eos, ungefăbr. 

vrtosu i forte, Aa, ler, 

multu,7%275, biel, nemalo i dure 
âcmeză, genug, afoarâ di cale» 
zad” Bmepăclv, iibermăliig. 

câte eu anarga, 10072, all= 
măblid), intardă, d dea , langz 
fam.
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BzBoucboews, der Bejtătigung. 

Kozacpăosws, der Bejabung. 

"Oguov, der Betbenerung. 

Acwliceows, der Xtiugnung. 

"Euroătosws, der Berbinbe= 
ritug. 

Sprepasţcd; der lIngetviț- 
Beit. 

€ 

"Ecwvijoevs, de8 Şragenă. 

„„fârâ “ îndoire, avavptB6Aws, 
gtveifelfrey, nadeveru, zoâvz, 
in Der That, inadeveratâ, fs- 
Bara, tvabrhaţtig, sigurâ, dopa= 
A6s, berțichert, 

ehi i nt, va, ja, ashi, Ext 
ÎD, ashice, o5ros, În. 

pre, pă auf, pre pane, pă m op, auf dag Bod, pre 
sutletu, pă iv do, auf 
meine Geele, ashi si banezu, 
sie zii Gov po, În tvagr id 

„Lebe. 

no, EX nein, nu, 88, nico, 
di cu totalui, 7avreAâg, gânzz 
lic), di cu totalui nu, 5ăoreăâ;, 
Durăaus 'nicgt. 

nu, pă, nicht, nici pre unâ 
plase, var obdtva mpinov, auf 
feine dirt, veglje te, pvăădzov, 
biitte Dicp. 

nitorse i vahi, iows, bielleicgt, 
poate si hibâ, 2v5&yeras, e8 fann 
Tevi. 

iu ? 205; (00? di iu? To%ev; Îvp= 
ber? cando? nf; ivenn? cumu? 
â; vie? cu ci plase? 7iw 
porno; auf tele 9fut? cei 
oarâ? m zotpv; ivelde Beit?



Aeifews, Der Vuzeige. 

Kitoews, de SMuţena. 

Imperboetş. 

“Dia mă Enidera &vâuaro 
Evovg -ApGEvu0ă val nol- 

vo  Aaufăvovrat  ETugr] - 
OG, Eăv Băv Tp00ăto- 
cizovo sv  odolav &vdg 
=Botaoriucă, GA” Ev ovv- 
zăgoovrat 1) pă Eva Gia 
Svjaivov iv ToL6riTra, 
î pă Eva ădov Eniderov 
Opoâvov No Tv  Tot- 
TI VO Tv  TOOGTI|TAL. 
oiov' mushatu cantâ, e%- 
mogepo dWădde, vrtosu în- 
altu, 2zĂĂ& brie. 

Tă Exfiipara "pivovrat îs 

2mrondelorov Ard ră 05- 

GAGTUMĂ,  DTav  OXTINATL- 

sYâo zpâzov sis Eridero, 
uerofăĂAwvrag- mă zeăev- 
zaiov couvijev Gprdpod Tm 

Yuvr0d eis escu. 0tov" fraci, 

dfedeoi, fracescu, dâeig- 

1%, muljeri, Ybvătnes, mul- 

jereseu, wybvareloc. fiesori, 
natia, ficsorescu, TAL ĂG. 

"Eu zobruwv m65y sic escu Xa 
Tv pâvTuv 2rubezov pi- 

> > cz vovrat  E70IB5Ă ATA.  pETA- 
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ja, 505, țieb, vezi, te, ieb, 
na, vă, ba. 

“0, &, D, hei, &, bei. 

Aumerfungeu. 

1. Xille SBeyivirter de8 mănn= 
Henan comunis(Seţcf)lecţ= 
te8 iverdeu au alS Mebeu= 
ipirter gebraucpt, ivenn fie 
nicot3 alg Mebenbegrifțe ei= 
ne8 Daubptivortes beţtianunen, 
fonbderu eutiveber mit einem 
Beitivorte al8 praedicata, 
oder mit einen anbderu Bey= 
ivorte al$ intensiva couftruz 
irt îmorben. 3. B. mushatu 
cantâ, er fingt îchân, vrtosu 
inaltu, febr bot). i 

„Die Mebenivirter entțteben 
meițten3 au3 den auptiviir= 
teru, iveatut man au$ Denjel= 
ben guerțt ein Beyivort maz 
cpet, in Denman Den legten 
Selbitlaut der b. iv. în escu 
bertvandelt. 3. B. fraci, Brii= 
Der, fraceseu,briiderlic, mul- 
jeri, Yeiber, muljerescu, iveiz 
blic), fiesori, Sinbetr, tieso- 
rescu, finbijcp. 

„ u3 diejen în escu, Ît0) eadiz 
genden Beybortern tverben 
alâdanun Nebenivârter, imenn
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BăAAowvrag ză escu ele 
cashte. oiov' fracescu, fra- 

„“ceashte, dBedpnâg, mulȘe- 
reseu, muljereashte, "ovar- 
xeiws,  ficsorescu,  ficso- 
reashte, Taine. 

KEGAAAION IH, 

lect zo5 Xvvătouow. E N 

Oi obvăeopor sivat Bacpăceoy 
zidâv, mA. 

Evorua, Bertniipțenbe. 

Xogtouxo, Trennende. 

Yrodeuuo, Bebdingenbe. 

Ilagacvvarznai, die eine 12 
jace augeigen. 

man Die Sylbe escu in ea- 
shte berivandelt. 3. B. fra- 
ceseu, fraceashte, briiberlid, 
muljerescu,  muljereashte, 
iveiblicg, fiesorescu, fieso- 
reashte, findijd). 

Mgebuttea Sapitel. 

You bem Binbetvorte. 

Die Binbdeivbrter find viel 
fac, nămlicg: 

shi, di, me, x00, und, ma, 
a)ă, fonberi, ahtantu, 750v, 
jotoobl, catu, 200 alâ aud, 
nu ma, &yL pâvov, nit allein, 
ma shi, ddă zei, fonberu aut, 
nica, âx6u, 10%, nica, shi, Ezt 
&, aut) noch, nici, pice, aucţ 
nicgt, ne, ode, tpebder. 

icâ, “jo, der, i, 3, ober. 

seste câ, 2ăy, imenmn, si” fu- 
ri câ, Gviowe, ivenn, seste câ 
se agudeashte, âv =5x%, iveun 
jic) ea trijt. 

catra ci, Exeti, tveil, ea- 
ra, dep 05, nad) dem.



Aimodoyeno, Veruriacpenbe. 

Teuuoi, Die eine Abțicht au8= 
driicten. 

Arama, Bimeijelubde. 

FvĂdoyiotnol, Sogliei fjenbe. 

"Brucperu o, Bejrănfenbe. 

"Evavuuporriuol, 
jebenbe. 

Sutgegenz 

Aougrano, Borgiebentbe. 

Sprnporea, der Berfleinee 
ung. 
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câ, Bu, dak, trâ acea câ, 
mahăr, DeSivegen, iveil, trâ, 
Zvexev, tvegen, macâtu, Erei 

„ad, Weil fehou. 

tra si, îva, “Damit, ca si, a 
vă, Un. 

nacâ, &pa, ettva, napu, pi 
nos, bielleicpt. 

dicara, don, alo, shi ashi 
nai oz, foglic, trâ. acea, dă 
mod70, deroivegen. 

shi seste câ, ăv vad, ivenut 
aud, cu tutu ci, pă co d &ncă, 
vie imobil. 

ma, pEvov, altei, cu 'tutu 

acea, E BAov 70070, Uilgez 

acptet, 

dicâtu, zapă, al8, depricâ, 
măpeă, ala. 

ma pucină, TOVĂĂLAL9T0Y, twez 

nigiten8, incanu, xăv, tvenig= 
ftena.
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"Exatyzw, de3 Rpbeu3. 

Anoorportie, dea Vbiebeaea. 

Dozectacă, der Drobung. 

Ilvob xat Aris, Deâ Slmer= 
genâ uub Vetriibena. 

"Euzifitews, der Vertwitut= 
Deruug. 

Pspov, der Furt. 

Xapăs, der Geube. 

Mori, de8 Sebtveigenă. 

Menuzebutes Sapitel. 

Bon Demn Empfindungtvorte. 

Die  Empfinbungâivirter 
iverden în bercpiedene Slaţien 
eingetheilet, und find: 

bravo! i evg6! eye! bravo! 

surpâ. te! xprjuvijoov! parte 
Dic) ! Ijea ci caplu! Asie! gege 
zu Blunbder ! | 

vai! i- cavai! &ĂAoiuovov! 
iveb ! oarâ ce lae! uauij sov - 

“woiga! îmeb dir! 

lele! ed! ac! ohu! ov! 
ac) ! u! 05! fu! pecatu! xl 
ua! jpabe! 

a! ă! 0)! ashi! ă! ac! 

iu! î05! pb! ui! 6! pp! 

alegro! ozâz! lujtig ! vi- 
vat! (Yo! e lebe! 

taci! ora! chiveige ! ce- 
ne ce gura! sira! alte da3 
Maul.



MEcos T. 

Xroryeta ris Liws- 
G's. 

KEDAAALON A. 

llegi *îs orrdtecws Tây "Az- 

Ypoy. 

To ăpdpov, To moov pe- 

maniera sis ră îvbuara, TIpă- 

s Vă Svpepovi) pă 

adTă moră "Evos, priv nad 

Tr6w. oov domnulu a ca- 

silji, doamna a casilji, fiesorlji 

shi casatorlji facu unâ njicâ so- 

cilje în casâ, 5 oixox5prns 1] ol- 

HoXvpă, Tă Toti, ua oi DINO 

AC ăpvebv play pigăv SWV- 

mpocplav sis md bITiTIV. 

“Ozav npodidevrai sie ră, &v6- 

para ai Gewnrinai, Gvriwvoputet 

acelu, aistu, Târe dnogăA)eTal 

md rtopevov ăpYpov. 5iov acelu 

omu bunu, Exstvog & ai - 

ăwYbpwmo, acelji osteani foni, 

Eueivov ci evo STpaTtirau, 

aista fontanâ mushatâ, adr?) 
i) edmogen Bobo, aishei oa- 

mini invegaci, ara ol zezat- 

devpevol ăvăporrot. 

Dritter Theil. 

Anfangâgriiude der 
Sprae.. 

Grjtea Rapitel, 

Bon Der Şiigung der (ez 
ÎcplecptSivinter. 

Dag Gejeplectâtvort, twel= 
coeg dem enntoorte nacbgețegt 
ivird, mu imumer mit Demiel= 
ben în gleichem Gejcolecgte, in 
gleicger BapL und Enduug ftez 
ben. 3. B. domnulu a casilji, 
doamna a casilji, fiesorlji shi 

casatorlji facu unâ njică, socilje 

in casâ, Der Vauâbater, Die 
Daugmuiter, die Stiuder und 
Da3 Sejind macden îm Vauţe 
eine fleine Gejellicoați.. 

genu einen Neunivorte die 
anzeigenden Giirivirter acelu, 
aistu, borgejebt iverdeu, fo ivird 

da3 bejtinumte Gejcplecptâivort 
mweggeivorțen. 3. B. acelu omu 
bunu, Derjenige gute Menjcb, 
acelji osteani Şoni, Diejenigen 
tapferu Solbaten, aista fontană 

mushatâ, Dieje Îcpine SDuelle, 

aishci oamini invecaci, Diețe gez 

ferbteni Menjeen.
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Ev duwg 1, Deum, dy- 

zoo zidbaza psră 75 bv, 

10 uutoog OAOAVI ar. 
îva ăxiVbezov, 303 pă 70 

Gptspvov ăipdgav 205 îvănatos; 

ciov omlu acelu bunu, osteanlji 

acelji Ţoni, fontana aista mu- 
shată. oaminlji aishei inve- 

caci. 

HEPAAALON B. 

- 7 
îg svvrătevg Tv 

'Ovonărowv. 

= O
 

1
 e.
 

să
 

Tă Exidera, ovpereovodv uă 
a > 

mă CĂGaIuRĂ  WOTă, "Evos, d- 

“pdpâv x zdaw. oiov: greailu 

bunu află locu bunu, 6 as 
Aoyos  sbpiowe uuhiv TEzav, 

toata: lumea se bucură, 205 

G MâSos YaiceTal. 

SA
 roze sic ri îvopasuviv Ex 

4 Epurijsewş care? sis; 1) ci? 

7; oiov Romullu este fundatorlu 
a Romilji, 6 Popuvăos eivot Ve- 

pios Tie Pour Colum- 

bulu discopiri Amerikia, 6 Ko- 
dobpBos avexăwbe iv 'Apept- 

N . ” . . 

Xt, virinlu asparze sanitatea, 
PV 1, ddr pdeicer iv bpetav 

Ysenn aber Dea Seeintoorte 
Da8 anzeigenbe, Ziirtoprt nad= 
gejet ivird, und gleic Darauj 
ein Beyivort folget, Îo tvirb 
Da3 beftinunte Geţlecgtatvort 
de3 Memunorte3 beybelalteu 

3. B. omlu acelu bunu, osteanlji 

acelji Ţoni, oaminlji aishei in- 

vecaci. 

3ivepte3 Sapitei. 

Bon der Giigung der Mennz 
iobiter. 

Die Bevivorter fominen mit 
den Dauptivirterit îm ej led)= 
te, Babl und Endung iiberein. 

3. B. greuilu bunu află locu 

bunu, ein guteg tot findet 
eine gute Stelle, toata lumea 
se bucură, Die ganze SMelt 
Îreuet Îicd). 

Sa8 Subject, twobou die 
Rebe ijt, ftebet allemabl în der 

exțten Endung au die Zrage 

care? ver? oder ci? iva8? 3. 

B. Romullu este fundatorlu a 

Romilji, Romuluă îjt der Sti 

ter Mom3, Columbulu dis- 

copiri A merikia, Stolumbu8 Bat 

Xmerifa eutbectt,virinlu asparze 

sanitatea, der Sranun berbirbt 
die Gejunbbeit. 
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Meră mepigsârapa 5aoueiueva 
- idezai ză Natrrogobueyov îjro 

N 

0 pina eis zăv xAnYovrnăv 
aptdpoy, otv 'Tuna shi Rinhu 
suntu mare riuri, 6 Acbvafig 

Î < C - > 7 od 6 Pijvos eîvat peyăde. no- 

zapai, Etna shi Vesuviulu suntu 
munci ci vomu focu, î Air 

10 6 Bevobârog Ex rr&purravv 2ăp, 

Ey ză bnoneiueva oviai- 

voby bx zpărpparra,- miSezau 

TOMĂGNIG Tă xarrpropovuevov si 

my Ewxăv Gorăpăv. lov fomea 

Shi setea se azneashte cu man- 

carea shi berea, î) naiva xai 

1, daia daecdu metal pă Try 

Booty mod 7eboww, 

H Tevi tderou în fe 

2pwo-fjoews. a cui? zivog; oiov 

truplu este inshtrumentut) a su- 
fletlui, 7 Sâ eivaL ăpyavov 

Tijs Woyfis, apa a amarilji este 
insarată, To vepdv Tis VaAdo- 

_9Yj$ eivat âdpopv. 

2 "Em mîis Epwrioewc a cui? 
7 > 7 x d SN 

mi; dmoxpwâpeda tă zis do- 

zi. oiov' hiljlu unzeashte a 
. . < isp i e Z PA 

parintelui, 5 5âg „Boăber 1 

narpi, hiljea bunâ se pleacâ 

a mumilji, 7) Xa Yoyărrp 5- 
RoTăgoeTaL ij pyjrgi. 

1) Citeşte : 7nstrumenta. 
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Şluf mebere Subjecte nui 
dag SPrădicat, pber da3 Beit 
ivost în Der bielțaden Bal 
ftepen. 3. B. Tuna shi Rinlu 
suntu mari riuri, Die Donau 

und der Mpein find groge Îlii= 
“Be, Etna shi Vesuviulu suntu 
munci ci vomu focu, Xtna und 
Bejub Îpeven Geuer. 

Ysenn da8 Subject lebloje 
Dinge anzeiget, în tvird da8. 
Prăbicat oft în der einfacen 

Bapl gejegt. 3. B. tomea shi 
setea se azneashte cu manca- 

rea shi berea, Der Dunger und 
der Durit ivird dur) Speiţe 
unb Trant bertrieben. 

Die aivepte Enbung. ftebet 
auț die Grage a cui? tvejțen ? 
3. B. truplu este instrumentu 

a sufletlui, der Stirper îșt eiu 
Snjtrument der Seele, apa a 
amarilji este insaratâ, da8 Meerz 
ivajțer îjt gețalzen. 

Die britte Endung ftept auf 
die rage a cui? tvem? 3. 

B.hiljlu unzeashte a parintelui, 

der Sobu îjt dem Bater ăguz 
lic), hiljea bună se pleacâ a 
mumilji, die gute Tocgter urt= 
texivițt ich der SMutter. 

J2
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TYj "revini] VI 

capela aista. este a lu 

Antoni, 72575 78 MorEov 

sivau mod Avzwviov, pitrecui 

a lu Nicola unu bastunu, 

smatia m Ncidwp Evo, 

7
 

ge
 

EX OANtrAt. 

Er îs EvoTigzws care? 
7 i . e 7 po 

ziva; 7 ei? mi; peroyerpulâneno 

hy aimariuy. oiov multe ginte 

incljină soarile, 7odă 29 

mpocawwzdv my 1dioy, cara 

nutricâ oaminlji shi prâvzile, 
i, mp oepev zobs Avhponovs 

va. ză Gâa, galjinle facu oaâ, 

oi dewdeş pewobv a5Yă. 

Merayerpujâneva 33 my ai- 

moxiniv nod sis XĂAOS TOXĂUS 

EpoTtsats, lov 

"Era Tis Ep 

Auoăaodei măwross, îmav păv 

moi Ev Ssâsw, 7 

oimouni, peră *îs în, i tru 

es, Tpodezews. 0iov Domnizeu 

este in ceru, 6 Ozâş iv 

si; mă 0bpovăv, învecu în 
sheolă, pavYăvww sis ră c/o)siov, 
tru amare suntu peshti ne-" 

. > a PN 

numeraci, sis Tv Ybiaooav 

Mumerfuug. 

1. Bey den Napmen der Ddni= 
nerivird da3 Gejcblecptâimort 
“în Der atpeiten und Dritten 
Endung borgejegt. 3. B.ca- 
pela aista este a lu Anto- 

ni, Diețer ut gepirt Den 
“Yimton, pitrecui a-lu Nicola 
unu bastunu, ic) pabe dem hi- - 
folauâ einen Stock gețeickt. 

Die bierte Ondung ftebet 

auj die Gage care? iven 2 pber 
ci? tva3? 3.. B. multe ginte 
incljinâ soarile, biele Bilfer 
verebren Die Sonne, cara nu- 
tricâ oaminlji shi prâvzile, Die 

Srde nâbit Die Meniebhen und 

die Zbiere, galjinle facu oaâ, 
die Siibner tragen (Ser. 

Die biente Eubung ivird 
auch auț mebrere aiubere ra 
gen gebraucpt. 3. B. 

afuţ die rage iu ? iv 2 fol= 
get intmner, imeun eine Sare 
au einen Orte beținblic) îșt, 
berimittelit den Borivorte în, 
oder tru, în, Die bierte Snbdung. 
3. B. Domnizeu este în ceru, 
Gott îţt im Simmel, invecu în 
sheolă, id) levne în der Scule, 
tru amare suntu peshti nenume- 

raci, în Mteere ind ungiblige 
Zilele. Bedeutet aber eine Bez 

E
N
E
 

U
I



va băga, vagi. “Orav 

> 270 Vivrgv Eis Tva Tb- 

' duohovdei i 

aimaztui, ueră Tis la, sis, sp0- 

oicv me ducu la bi- 
. A Cf 2 N >» 

serică, Drăyw es Tv EXT 

VEsews, 

sia, urdinu la seholâ, svX- 
văgw sis To oyoAsiov. 

Xmperbsstg. 

w. "LE casa, B9%iztov, ay 9% 

poivet WATOINBlAV, ATOWAL- 
Y 23 Za în male - voneda ări Tis ErwTj9ews 

iu? 700; eră Tijs Tp0E- 

szwş a, eis otov iu njerzi? 

a casâ, mod 5răyeis; eis 

-d donimov, iu ai cartea 

ci ce dedu? a casâ, Rod 

Ze md Bupdlov îrod sol 
25 ae aa pal . 
25w59%; eig TO OIRLIDV 

8. Tă îvâpara Tâv n6dewvy Ti- | 
Vevror depiorws va Tivs 

oYeoawe. oiov  Alexan- 

dru se nascu Pela, muri 
Vavylona, se  ingrupă 
Alexandria, 6 AAE5avâoos 
2vewlid es cv IIEXAT)v, 
amedovev sis riv BapgvAâ- 

PI A » pi A) 

va, Excăepr sis Thy A)e- 
Edvâgaoy, eu escu Budi- - 
mu nascutu, Ey Eyewij- 

9 sis ză Bobduur. "tou 
podvraL în Pole zis 7ijv 
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ivegung nad) einem SOrte, 0 
înlget eben, bermittelit dem 
Borivorte la, în, Die bierte Sriz 
dung, 3. B. me ducu la biserică, 

ic gebe în Die Stirepe, urdinu la 
sheolâ, ic bețucge bie Sebule. 

Anmerfungen. 

1. Da3 Most casa, Bau, ivenu 
e3 die Young bebeutet, 
mir auj die Frage iu? io? 
vermittelțt bem Bovivorte 
a, nad zu, beantivortet. 3. B. 
iu njexzi? a casâ, vo gepit 
du Bin? nad Sauje, iu ai 
cartea ci ce dedu? a casă, 

ivo Baţt du ba8 Buc) iva8 
ic) Dir gegeben Babe? su 
Sauţe. | 

2, Die Nabmen der Etăbie 
iverden unbeţtinuumt opune eiz 
meat Borivorte gejebt. 3. B. 

Alexandrulu se nascu Pela, 

muri Vavylona, se ingrupă 

Alexandria, Mleranber îțt în 
ella gebogren, in Babylo= 
uien gejtorben, în Mlexanbriz 

en begraben, eu escu Budimu 
nascutu,id) bin in Ofen gebob= 
ten. MuSgenoinmen in Pole,
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Ilciw, in Searu, sie răc 

 X&bac, na ăla ww. 

"Ei cîjs Epwfoeus cando? 
mire; ziVevrai ră dvâuata mâv 

NoupăV nod ijuepâv sis mi ai- 
ctauuiv  peTă rob OGLONEVOV 

ăpYpov. otov: tuomna cadu 
tranzile a arburlor, 70 wowvâ- 
TUpOV TITTOVV Tă PDAAG TGV 
3&văpwv, zua shi noptea 1) cala- 
torea, YjuEpav wo vbura Eroi 
deve, lunea vine oaspile, shi 
vinerea fuzi, 7)jy devrtpav 1jAdev 

cplioG, Mod Tv Tapaoneviy 
wrfe. 

O
n
 

a, 

m
 

Er îs Epocfpeos di în? 
7 7 . A az - mihey ; midevzar ră âvbuarai 

=Gv păv “ămov ec Tijv dpo- 

DEX pETă 705  pegtotinob 

ăphpov di wa îs mpodEoeug 

la oiov eu me turnai di la 
piaca &ybpioa nd mijv dyopăv, 

frate nju vine. di la gardinâ, 
î ddehcg ov Tidev drd miv 

xfjmov Tâv GE 7hewv idevrar 

pâvov peră Tijs di  7apodtoewe. 

oiov: aistu este di Voscopole, 
“o0rog sivat drd Tiljv BooyrroAw. 

unu vine di Petrupole e a- 

lantu di Englitera, Eva 7jAVev 
amd Ti llerpovnodw, ua 6 
ăd)og ră Tv Avyhloy, 

Tă ovyupirnă wa Snepde- 
2 axă doppăvovat Tdvrore pe9” &- 

1) Citeşte: noaptea. 

"în Sonțtantiuopel, în Searu, în 
Serras, u. a. m. 

Şluf die Şrage cando? ivenu? 
feget man die Mabmen der Beit 
und Der Tiige mit Dem (ez 
feplecptâtort în Der biexten 
Endung 3. B. tuomna cadu 
franzile a arbuvlor, în Serbit 
falleu die Blăter der Păume 
ab, zua shi noaptea calatorea, 
Tag unb Mact îjt er gereițen, 
lunea vine oaspile,. shi vine- 
rea fuzi, Der Şreunbd îjt Moun= 
tagă gefoimmen, und Frebtagg 
it er Înat. , 

Vuf die Gage di iu? ivo= 
Der? feget mau die Sabmen 
Der Drter bermitteljt dem tbei= 
lenben Sejcpledtâiozte di und 
dem XBorivorte a, int Der fec)âz 
ten Snbung. 3. B. eu me tur- 
nai di la piaca, îch bin bou 
Dem Safte guriictgefonunen, 
frate nju vine di la gardină, 
mein Bruder it auâ dem Gar= 
ten gefommen; der Rănder aber 
iverden blof unit dem Borivor= 
te di gejegt. 3. B. aistu este 
di Voscopole, biețer ijt bou 
YGogtopoli, unu vine di Pe- 
trupole, e alantu di Englite- 
ra, einer îjt bon SPeterâburg, 
und der andere bou. fondon 
gefonumen. 

Die îm giveyten und dritten 
Bergleicungâjtafel netmen in 

o
p
 

 



  

a5Tă ză di, ză, îi dicâtu, ză- 
peă, vo tru, Gvăussa, No avy- 
TăSIETaL, NE aimaziniv, 0lov 

iudreptatea este ma bună di 

Şunaticlu, %j Zinanoobwrj sivar 

ma)iEpa AT Tv Găpetay, 

Evropea este ma njicâ dicâtu 

Asia, 7. Eden eva punpo- 
p 

TEpI dz tv Aoiay, elu este 

cama bunu di tuci fraclji a 

lui, drog eivot maAwTaTeg Aro 

Bizvg 2556 dPeepode Tov, aistu 

este cama avutu di tuci alanci, 

cănns ctvou Tosramos ară b- 

A0ws 72 ăiobs, Luerecia statu 

cama intreagâ tru minte tru tute 

muljeri di Roma, %j Aovugeria 
257491) SorpowveorăTr) dvăpesa, 

sis Bios zăs yvvoinas TTIS Pope. 

Tă ânodeArpeva ăpdprună 
îvânara, ER0d VAIVOVTAL, TpEnEL 
vă Soucpeovâot WE mă GvăpoTa 

vază "eves, &apâv mal 7363. 
ctov unu omu nu poate si 
lucrează multe mastorii, £vas 
ăvoguorog 2ăv Sumopei vă Ep- 
păgrizau  moMhăs TEXVas, unâ, 

- landurâ nu face vearâ, pla Xe- 
Dv iv văpve. uadondini. 

"BE îvavriac elis Tă ATEnewvă, 

“mâv BExa, TpooTibera Tă pegiort- 

uâvămkzov di.0iov Hrishtolu avu 

doisprezace di Apostoli, 6 Xpr- 

gg eiye Budeua d7u09TbĂav6, 
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mer da8 di, bou, ober dicâtu, 

al8, und teu, gtvijegen, gat ct), 
und tpexden în der bierten Suz 
duug gejebt, 3. B. indrepta- 
tea este ma bunâ di Țunati- 

clu, die Geredtigteit ițt bețier 
ala die Tapţerfeit, Evropea este 
ma njica dicâtu Asia, Guropa 
ițt fleiner al8 ien, elu este 
cama bunu di tuci fraclji a lui, 

ex ijt der Deţte bou feinen Briiz 
Deru, aistu este ca ma avutu di 

tuci alanci Dieţer îțt der reicpțte 
bon allen anbern, Lucrecia, sta- 
tu cama întreagă tru minte tru 

tute muljeri di Roma, Qutrecia 
iar Dda3 beţepeidențte YBeib 
bon allen Meibern în No. 

Die Srunbdzablen, ivelcie der 
Biegung Țiiglic) țind, fteben mit 
dem hennivorte în einerley ez 
feplecgte, Sndung und Bapl.g. 
B. unu omu nu poate si lu- 
creazâ multe mastorii, ein 
Yhenie) faun nicht biele Siinţte 
arbeiten, unâ landurâ nu face 
vearâ, eine Shivalbe macet 
feinen Soininer. 

Singegen bey den Bablen 
iiber zeu, nu inan an da 
Bablivort da8 tpeilende ez 
îcolecptâivort di anbângen.3. B. 
Hristholu avu doisprezace di 
Apostoli, Shrijtuâ bat awilj



136. 

cerasharlu are treizâci di zile, 

„& înbwos Exe rodia tipuepoas: 
Ei 

Impe îwsis. 

m. "Bv Tpooredij mo odata 

suv bvoua sis Tă du- 

Prj TRĂ, OTE. NATO Ă- 

ră 

Ypov di ciov Hrishtolu 
avu apostoli doisprezace, 

cerasharlu are zile treizâci. 

VsTaL EpLOTINAV ăg - 

Tă prhpwpeă &vâpara Er 

rîis EpwTijosos di câci ani este? 
T500V Ypâvov eva; Tidevrat 
ec iv admin peTă Tod 

peptorinoă ăpopov di. clov di 

câci ani este turonlu a sântului 

Stefanu di Viena? di 380 di 
ani, 7500 Xpâvov eivat 6 7bpyos 
205 op. Xrecwăvov; 380 xp5vov. 

"Ozay VEdwuev Bug vă E- 

coTiopev câci ani este? 74- 
soy ypâvwv eva; Bălouev To 
ăpdprnâv. bvopa oavTus zig 

dy ainozmv Xa Eheubiv mod 
di noi Tis A€Eeuwş ani. olov' câci 

ani eshti? treizâci, 7590wv Xp%- 
vv Si50t; pă, câci ani 

suntu di cando se fece lumea? 

AIpoţteln gebabt, cerasharlu are 
treizâci di zile, Suniu8 bat 
dreihig Tăge. 

4 

“Oumerfung. 

1. YBenn das Vauptivort bor 
dei Bablivost ftebet, îo 
Dleibt ba3 tpeilende Ge 

jcolecptâtoort di aus 3. B. 

Hrishtolu avu Apostoli dois- 

prezace, cerasharlu ave zile 

_treizăci. _ 

Die Bablivirter, auț die Graz 
ge di câci ani este? iviebiel Yap= 
ve bat e8 2 iperden în Der bierteit 
Enbdung mit Dem tpeilenbden 

Gelegtâiorte di gețețt. 3. B. di 
câci ani este turonlu a sântului 

Stefanu di Viena? di 380 di ani, 

îpie alt îțt der Stepbantbiuriu 
in Bien? 380 Sar. 

ragen imir aber, câci ani 
este? imie biel Sabre ijt ea? 
10 fomant ba Bablivort ebeni 
in Der bierten Enbung mit 
Nseglațiuug bde$ di und be 
ÎSorte3 ani. 3. B. câci anieshti? 
treizâci, vie alt bițt bu? dreibig, 
câci ani suntu di cando s6 
fece lumea? shapte nilji trei 
sute unsprejinjici, ivie biel az



shapte nilji trei-sute e unspre- 

jinjici, zâoov WpâvoL eva drd 

saizeos %5opov; 7321. 

REGAAAION I. 

Iegi rc ovvrdtsws 16 

A yrovvpL&v. 

Aî ăvrovopla, OVVTĂSGOVTAL 

pe Tă OVâuaTa NOTĂ  "ȚEVoG, 

ăpăpâv nad 7Tăaw, oiov eu 

vedu truplu ameu ca unâ stranje 

si se corup, Băfzo 78 pă 

po Gsv cpâpepor vă cpibetovirat, 

„a$utorlu anostru di la Domnulu, 

Border juâv apă uplov. 

„A NaTĂ SVȚAOTĂV Rp00W- 

Tao. dvmiowoplat Elvai TONĂ 

ebyorzo  Guptamg  pâTă Tă 
o N > 7 2 N Pi 

OVSLASTVA  OVOLATA, CVT TU 

dara: ciov fratenju shi 

sormmea se duserâ lu vindi- 

catorlu, 6. GăeApăg ab mod 7 
> 7 » 3 bă N 

ads) mov Eriyav eg Tov 
* 
îuzgâv, peana a invegatornjui 

shi a sormeai serie mushatu, Tă 

novăbd, 725 Î5aoG po wa 

Tis aeArpis pov "Ypăcge! ebpopipa, 

hiljtu, shi hiljeta se poartă 
gjine, 5 Sg cov ua 1] Ywyă- 

ip ov  enĂtzebovTat  WĂă, 

casa a fratetui shi gardina a 

  

1) Citeşte: shi. 
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ve find bon der Erichafhung 

der Melt> 7321. 

Dritteă Sapitel. 

Bon der Giigung der ii 

ipiiter. E 

Die Şiirivorter jteDen mit iB2 
rem SRenntvorte în gleiceni 
Gejelecgte, Bal und Snbdung. 
3. B. eu vedu truplu ameu ca unâ 
stranje si se corupâ, ic jebe 
meinen Qeib ivie ein (Seianb - 
veriebleijțen, afutorlu anostru 
di la Domnulu, unjere Viile 

fonunt bom errn. 

Die berfiiraten perținlichen 

iirivărter find febr gebrăurt)= 

[ic anftatt den beţiaeigenden 

iiriviărtern, und tverden 02 

gleict) nat) dem Sauptivorte ge= 

jet. 3. B.fratenju si t) sormea se 

duseră la vindicatorlu, Mein 

Bruder und imeine Gepiveţter 

find zau Xrate gegangen, pea- 

na, a. invecatornjui shi a sor- 

meai serie mushatu, 1meine$, 

Qefjreră und meiner Sepivețter 

Tebder Îereibt îcpin, hiljtu shi 

hiljeta se poartă gjine, Bein 

Son unb beine Tochter fiib= 

en Îi) gut auf, casa a fra- 

tetui shi gardina a sortai este 

mare, Deineâ Bruderă Saus
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„- sortai este mare, 1 dorizov 
mod dăehqodozv ua o xijrros 

Ti Găeepi; sov sivou peyă)a, 

tatâ su shi mumâsa nica ba- 
neazâ, 6 martip zov ua i pie 

mov du LâoL, averea, a cum- 

natsui shi a norsai este la elu, 

6 n)odrog zod dvâpabtApovTov, 

Tov „OA Tis  puvaunaBEAeovic 
A > ei 1 

SWOL EtG O&WTOV. 

Ai povosb)ĂafoL dvzovoplau 1) 
Băvovrou sic Bag zăg EypwAloetg 

po 705 fijuaroc, pâvov eg Tv 

“RposTanuijv eră 7ă Bia. otv 
astazu te vedu inverinatu, 9Y- 
uepov că BăEnw meptdvzov, nu 
nâ prinseshi gjine, 8&v păg £- 
xarădapeg xa)ă, spune nâ, car- 
tea ci cumparashi, 2erttpag ză 
BuBătov 6nod âyâpacec, toarnă 
te a casâ, Exiorpee eic mă &- 
Orriziev, 

KEGAAALON 4, 

lest rîjc ovvrătevc râv 
€ 

Pmpăroy. 

“Oi ră 

lo . 2ppov?) 

OTiăip, olov 

ipora drouwrodot 

1 dpavwij &voua- 

tatâlu va, 5 za 

Tip vază, hiljlu se va, 6 5tăc 
Aarăzat. 

  

1) Greşit în test: ăvovoutar, 

uub Deiner Scgtvețter Garten 
ijt grok, tatâ su shi mumâsa 
nica baneazâ, jein Pater unb- 
jeine Mutter Leben nod, averea 
a cumnatsui shi a norsai este 
la elu, da3 Yermigen feine8 
Scpivager3 und einer Scptvă= 
gerinn îjt bey ibm. | 

Die einiylbigen Şiirivisrter 
iverden in allen Şlrten boe den 
Beitiooute, nur în der gebie= 
tpenden nacg dem Beitivorte ge= 
jegt. 3. . astazu te vedu in- 
verinatu, i -febe dit beute 
betriibt, nu nâ prinseshi gji- 
ne, Du Bajt unâ nicgt gut ber- 
ftanben, spune nâ cartea ei 
cumparashi,geige unâ da3 Bud, 
da3 du gefauțt bajt, toarnă te a 
casâ, febre nad) Vauje zuriict. 

Bierte Sapitel, 

Bon der Şiigung der Beit= 
Wwârter. 

Ale Beitivbrter exrfordern die 
erjte Endung, die entiveder au8= 
gebriictt,oberberțtanbden tvird. 3 
B. tatâlu va, der Bater [iebt, hilj- 
lu se va, Der Sobu ivirb geliebt. 

 



"0 ză 2veoprrziă Eluarra 
GUVTĂIIOVTAL  WETă  aimtarivis 

TUIEWS. ctov nirairea mancâ 

inima a omlui, shi scurtează 

bana, Î &0yij Tpoye Tîv uag- 
Biav 05 ăvYpoTrov, Mal owyzEuvet 

iv Gov, cineva nu va omlu 
vreu, XoăvEvoşs Băv Gyană răv 

VORĂV XVĂYPWTOV. | 

Z 2 A 7 Acăcpopa Evepypmumă piara, 

dapâvows. d5w aizoriuăe, 0lov 

invecatorlu Petrulu 

gramatikia, 6 îtâdonaios tăd- 

inveacă 

oyat sv IlErpov' Thy Yoauuast- 

x, preftulu catihiseashte fi- 

esorlji fedea, 5 izpeds acre 

ză Raăia Tv TISTw. 

“Ozav ovvepyowa îdw 5 
+ Nz a - 

porta  Voțis GvvăEauav, TOT 

€ Tv DRE- =idszau d Exenov elis 

Tanti pă To po 

oiov dâ nji civa si mancu, 325 

por 7 vă că, amu multu și 

scriu, Exo 70 vă ypăpo. 

7 
n. Lu Tă ănpăswna fara Ti 

Vewra îi ăroAWTws os ua 

păs Tens AY, scapiră, 

dorpărure:, lipseashte, npener îi) 

ez mivos Taiszwe. olv: nu nji 
. * ” > 7 

- unzeashte aista, 33 poi depăst 

139 

Ile tpătgigen Beitivirter rez 
giereu die bierte Snbaug. 3. B. 
nirairea mancâ inima a omlui, 

shi scurtează bana, der Born 
naget 5a3 SMtenţehenberz, und 
berfiirat da8 Reben, cineva nu 
va omlu reu, niemanb Bat ben 
feplecpten Senjeen gerne. 

Beriegiedene tpătige Beitz 
ipărter nebmen ztvey Xecuțatib 
zu fich. 3. %B. invecatorlu in- 
veacâ Petrulu gramatikia, Der 

Qelver lernet ben eter Die 
Spradlebre, preftulu catihi- 
seashte fiesovlji fedea, Der Pfar= 
ver unterricptet die Stinbder în. 
der Meligionglebre. 

SBenu give Beitipirter abne 
einem Binbeivorte gujaminen 
fommen, fo fomimt Da3 regier= 
te Beitivost in der berbinden= 

den Art mit dem VBărteben si, 
du, 3. B. dâ nji civa si man- 
cu, gib mir îva8. zu efien, 
amu multu si scriu, îcd) Babe 
viel zu freiben. 

" Dieunperţonlicpen Beitivir= 
ter nebmen entiveder gar feine 
Endung zu ici, al3: seapiră, 
ea bligt, lipseashte, eâ muib; 
oder fie baben eine n= 
duug bey fid). 3. B. nu nji 
unzeashte aista, Die gebiibut
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zo5ro, ci* te lipseashte aista? 
d 70 yperdlesatr, 

KEGAAALON E. 

Ileci 1îjs ovvrătewg 7&v 

Meroy&v. 

H păv Evepyrpuxi) peroxă 

civou ăxArrog, nai Tavrăg “Evovg 

za Xpovov 1] BE Tarent 

xĂTI x Tprpevi. 

“Ozay owyrpexua îbw fn 

PATA SVVOTTĂNEVA pă zv. shi, 

„od zâme mă Eva avvroplae yăow 

mpocpegerat pezyiu bg. 0tov. imnu 

shi mancu, egrnaTâ noi Toyo, 

imnândalui manecu, 7egizarâv- 

as T65Yo, îmnâmu shi man- 

câmu, 7eginaroduev wo rawd- 

Money, imnândalui mancâmu, 

TEpUTATEVTAS Tpwfopev. 

"Av edpedâow ic zâv Aâyov 
Î5w fljpara, âră ză ruta 

Eva mpocpeperat pt md cara, 8- 

netăi,, î) dicara, de” od, îi cando, 
îcav, meme ză mowcirov Euno- 
podpev noi peroyiuâs vă, Eueppă- 
Sopev. clov turcilji nu avun- 
dalui cambâni cljamâ ginta di 
pre turonu, oi 7odpua piv 

Oa
. 

mit micht, cite lipseashte aista? 
ivogu brauit du da8? 

iluțtes Sapitel, 

Bon der Giigung der Mittelz 
tviuter. 

Das Shitteltoort der tpăti= 
gen Form ijt der Biegung unt= 
făbig; der Leidenbden aber imer= 
Den ivie Beyiuirter gebraucdhet. 

VBenn tvey Beitivbrter, dez 
rent eine mit dem Binbetvorte 
shi, unb, berbunben ijt, fo Driicft 
man fich) dure) da8 Vhittelivort 
au 3. B. imnu shi mancu, 
ic gege und efie, imnândalui 

mancu, gebenb efjțe ic, imnâ- 
mu shi mancâmu, vit geben 
unb efțen, imnândalui mancâ- 

mu, gebend ejjen tir. 

XSeun în einem Gabe ze 
Qeitivirter guțanumen fonunen, 
Deven eineg da$ cara, ba, oder 
dicara, ntacdem, oder cando, 
ivenn, entbhalten, îo fann ebeu 
diejeg dure) das tbătige Mit= 
telivort auâgedriictt toerbei. 
3. B. tucilji nu avundalui 
cambâni, eljamâ ginta di 
pre turonu, da die Ziirten  



A 

ExovTas XOuTdvag TpOOAGLAGIL 

dy dadv ăn cod zbppev, Josiflu 

pacindu multe in Egyptu se 

mari, 5 "loop 7oăAă 7ahy 

ec iv  Atbpumrav Eăctăsym, 

seriendo nji cazu pre minte, 

"rpărpiovTas na 

v0dv. 

i = =? A 
TESE EG T4V 

KEBAAALON ș 

Aî mpctzoerg 26v zievrar 
* 

pOvov To TV Evepotiov 10), 

avrovoutây, GĂAă 7 SAAAG ACA, 

inante 

&penev 
mg 069 pripătov. clov 
2 S 200 mpoVYecis, PraY 

inante a casilji, pd 725 st42v; 

inante a mea, ET noco z%îv ov, 

GX)ă svpmdEnerat Gates Ai 

dis ouas, inanteimnare, inan- 

tepurtare, inatneseriare, 1) 47Ă. 

oiov' elu n imnâ inante, a5- 

ăs TO On? ever W0W, eu pul- 

tamu crucea inante, 270 â7p0- 

mopedouzy pă Tăv STawpiv. 

m, 7 5 Jpetoats. 

a Eizovy avwrtceo (Kep. (s. 705 

DD
 

9)
 ap
“ 

M
m
 

a
 O
 e N 3”. pegove) du al 74 

  

1) Citeşte: inantescriare. 

4 

feine  Glocten Babeu, ÎD ruz 

fen fie das Bolt bon Ehurm 

gujamruneu , 

multe în kg eyptu, se mari, 

uacdem Yoţepb bieles in 

Egwpten auâgețtaubden Bat, gez 

(aug er ur Sbre, seriendu, nji 

cazu pre minte, jtreibend fiel 

mir eta. 

Jositlu  pacindu 

Scâte3 Sapitel. 

Bon der Giigung der Borz 

tobuter. 

Die Boriwirter iverdeu nicht 

nur dei Nenuzuud Giirivbrteri, 

fondern aud biteră den Beitz 

ivărtern borgeţegt. 3. B. inante 

ijt ein Borivort, imenn man 

jaget, inante a casilji, bDY 

dem Sauje, inante a mea, bot 

meiner, aber e iird aud) uit 

den Beitioirteru gutiammengez 

fegt, inanteimnare, inantepur- 

tare, inantescriare, 11. Î. Î. 3. p. 

elu nji imnâ inante, et gegt 

mir bor, eu purtamu crucea 

inante, cf) trug daâ Streug bor. 

Aumerfung. 

1. 3%) Babe oben in 16 Sta 

pitel be82. Tpeilâbereit3 an=



142. 

S Guvrăasovrat peră aiztar zeu tc. 

DEOAAALION 7. 

si 7îjs svvrătewe râv 
> > e 7 Ă Ezdâ păawy. 

“Oăg ză Erciptripana vad Tps- 
ridevra ua petarinevrau. oioy- 
iu este fratile a vostru? elu 
este -auce, 755 sivar 6 ddeAcpâg 
Gus; adTâc s?vou 536, cando va 
si jini la 

- jinu, Tre 
Măpiov Să 

mine? mane va și 
Vă £39s sis 2ptva; 

auce este 

dice 858, 

nica unu Scamnu, 
E56 sivau ânâpu Eva 

SH, 

Xvustoseş. 

SV ohco. oioy: 

“pu, seara, 

£AVdw, vinici inc6, - 

dima = 

gezeiget, daf die Borivizter die 
bierte Gnbdung zu jic nebien, - 

Sicbeuteă Sapitel. 

ou der Şiigung der Mebeuz 
„tobrter. 

Mille Sebentvirter tverdeu 
bor= und nacgefekt terben. 
3. B. in este fratile avostru? 
elu este auce, îvo îțt ibr Buz 
der? er ijt biet, cando va si 
jini la mine? mane va si jinu, 
ivenui tverbeu fie zu mir for 
men? morgen terbe icp form= - 
ten, vinici inco, auce este nica 
unu scamnu, toninen fie Bie= 
Der, Dier îjt nod) ein Stupl. 

Aunmerfuug.. 

1. Ginige Nebentvirter nebmen 
Gejplecptâtvirter zu ji). a. 
B. dimaneaca, Der Sorgen, 
seara, der 9(benb. 

   



  

ERBAAALON H. 

N | 

SI 

eg ră swwdtews Tâv 

Swvătayoy. 

adevar Ev aci 

clov shi, %0, shi seste câ, dv 

1, ma, shi, GA xat, si furi, 
zăy, câ, ri, dieara, ame. 

KEGAAALON $. 

legi ris svysăbeoc Tv 
Il a pevYeseov. 

Ai napevdeseg ridevral 7ăv- 

zoze sic iv doyv 105 Apob. 

ziov bravo! gjine te purtashi, 
eye! mais Ectphme, ah! câ, 

muri omlu acelu bunu, ăX! 5 

antYavev 6 xadic ăvYcozee. 

1) Citeşte : dass. 
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Acte3 Sapitel, 

Bou der Şiigung der Binbdez 
inter. 

ie meijten Bindetviuter 
ftepeu zu Aufauge deâ Sageâ. 
3. B. shi, und, shi seste câ, 1utb 
îveuu glet, ma shi, jonberit 
auf), si furi, ivenn, câ, Da3,1) 
dicara, tveil. 

SMnmerfung. 

1. Ginige tverdeu balb bor, 

bald nacgejegt. 

Meuuteâ Rapitel. 

Bon der Şiigung Der Embfinz 
Dungâivirter. 

Die SinpfindungBioărter ţtez 
Ben allemabl zu Vnfange bea 
Gaea. 3. B. bravo! gjine te 
purtăshi, brabo! du Bajt did) 
gut aufgețiibit, ah! câ muri 
omlu acelu bunu, acd)! dab der 
gute Menj) gejtorben ijt.
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Xvustosig. Anmertfung, 

o. Megezal maevtoas ana 1. Ginige Smpfindungâtvărter 
moda, Thy  depatpetelv. exțorbern diejec3te Snbdung. 

  

oiov vai di tine! Găoipovov 3. B. vai di tine! ivep bir! 
_- sis Eo€va! surpa te di auce! surpa te di auce! Bacfe bicp 

*pripviisov Grid! “bon Bier. 

O DP———— 

   



Popavo Ypatwo 
paviunot Adio 

A". AIAAOTOZ. 

Meratd &vâs “Poouăvov ua 

âvăs Food. 

Prinzi limba Ro- 

maneasca ? o 

Ne doamne, shi 

zburescu pucinu, ma 

ahtantu câtu potu si 
dau altui si me prin- 

dâ. | 

Dicara zburici cu 

mine. | 

Cu tută înimâ. 

Cumu treci zama- 

nea ? 

Cu preimnarea, că, 

nu amu verunu lu- 

ceru. 

Nu aveci verunâ 

cunoashtire in ci- 

tate ? 

No, doamne, ne- 

ci unâ. 

Eu va si vâ facu 

eunuscutoru. 

Vâ remânu ligatu 

trâ aistâ. 

Yeg- 
Vot. 

Romanijbe, griedijdhe und 
„ Dentibe Gejprăde. 

Erate Geâpră 

- Bioijepen einem Momanen aud 
einem Griecen. 

KaralauBăvere, 

zîv popavuv (Băa- 

XXV) "ŢĂGSSAV ; 

Noi, adYevra, job, 

prd Bâițov zi, Na 

7090, ore vă âv)- 

AVS Tă votată 

ov. 

“Oprire Acurăv 

pă Eu€va, | 

Meză r&ons yapăs. 

log BarptBere ov 

apă Sas; 

NegrăaBăovras , 

mei, obăeplav Bov- 

stay Ex, 

Azv Zere "pvoogi- 

povg etc Tijv TBÂw; 

"Oy, ad%evra nov, 

055Evay. o 

Qthooac xăpvet 

vogip.ows. 

Dă eBYapiSTă Na 

ză modă îl oră. 

Merțtelen Sie bie 
romanițebe (ivlaciz 
îce) Spracde ? 

Sa, meiun er, 
ic) jprecbe ein tvenig, 
Î0 daf ich nic) eben 
au berțtebpen gebeu 
fann. 

Soreben Sie benu 
mit mir. 

Gang ger. 
IGoimit bertreibeu 

Sie țicț) die Beit? 

Mit Spagierengez 
Ben, Deum ic Babe 
“Tout nicht zu tpuun. 

Vaben Sie feine 
Befannticpațt în der 

Stadt? 
ein, meiu Vert, 

gar teine. 
Ic ivill Sie be= 

fannt maden. 
Ic bin ipnen baz 

fii berbunben. 
R
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Vreci şi grici ni- 

ca cu mine. 

Ma multu, catrâ 
ci nu? 

Mare bunu va si 

nji faceci. 

Ziceci nji cumu se 

numiseashte aistâ so- 

cake ? 

Socakea si cljamâ, 

Dtfleițămartt. 

Eu 'escu auce xe- 

nu, shi nu șhtiu ve- 

vunâ, socake. 

Di iu venici? 

Di Lăhie. 

„Di Lihie shi gri- 

ci ashi gjine Roma- 

neashte?- 

Iu  indoescu câ, 

grescu gjine Roma- 

neashte: 

Cu indreptate neci 

unu  Romanu nu !) 

poate ma gjine si 

grească, di voi. 

Voi ma vâ spre- 
linzeci. 

Si me ljerei, doa- 
ne. 

Si. shtiamu gji- 

QEheze vă Emir  YBollen Gie nod 
9vjre meptooăzecov pă mele mit mir babou 
ăp&va. veden ? 

Mâiwra, aa î- Dc ja, tvarun 
pr nicht 2 - 

Sie iverbden mir 
eineu febr grofen 
Gefallen  eriveiţen. 

Sagen Sie mir 
XA, ms &vouăte- Docl), ivie beibt bieje 
ma aără Td coxăxi; Straţie? 

Die Strajţe peibt 

; 
QEert por Belter 

pepăhime xăpr. 

Rite POL, TApAal- 

Tă soxăui vouă 

Gero, Altfleijeomartt. der Atțleijcomartt. 
"Em cina Evo 5) bin allbier 

250, nod 8ăv popi frembd, und fenue 

feine Straţie. 

So fommen Sie 
denn ber? 

Sc forme aug 

To xovEva GOI. 

Il5Yev Epyeote 20 
TV; 

"Eoyonau drd rw 
Aexiay. oleu. 

"Epyzode amd Ae-  - Sie fommen au 
Xiav, ad Gptdeize mâ- Bolen, und redeu Î0 
soy xadă Bidyima; ut IRlacijc ? 

ApcprpădAo m0Â- 0 atveițle febr, 
Mă dm Epti xadă daf ic gut la 
BAdna. cpițci îprecpe. 

"E imdelacEvas Gin lac) fan 
Băăxos 8v 2uzocet ja nicht beţier rez 
vă &ptăfjo natie. den, al3 Sie rebeun. 
„pov AT Eoâis. 

ME moAamebere pâ- Sie jeimeicgelu 
VoV, NUT Nur, 

Mo svyxopetre, Um Bergeibuugy. 
ad%Evra ov, mein Serr. 

"Ev fevpov wa SBeun ic) put 

1) Greșit în text: au.



ne Romaneashte nu 

vrea si amu cashtiga 

"si aflu verunu înve- 

citoru. 

Nu lipseashte mal- 

tu si caftaci. 

Dicara. vâ mindui- 

ci câ nu me lipseashte 

maltu invecitoru ? 

No, doamne, voi 

aveci ahtantâ forsâ, 

ci se puteci alanta ma, 

di conversacione si 

u invecaci. 

Aista vrea si nji 

pare torte gjine. 

B'. AIAAOTOE. 

Doamnă aveci ver- 

unâ odâ trâ lasare? 

Amu, doamne, iu 

vrei di inante i di 

napoi ? 

Tut unâ. 
| E 
Spuneci nji ună. 

dă iv "pica, Găv 

“jdeAa, cppovriog) vă 
Evay dlădonaov Tis 

"7A4599]5. 

Atv sîvau zXZov d- 

vomymaltov vă  (GrrYi- 
OYjE Tva. 

Iloredere Acurdy, 
îm div Exyov Atov 

yostav 5aoudov; 

"Oi, a5%âvra uov, 

Wsic siode luavol, 

vă pădre md Eni- 

Aouoy tă pâwrjs Tis 

OUVAVASTELEPT,G, 

Todră po. tYedev 
eivat TOA)ă dan 

, 
TOV. 

Kwpia, Eyere xa- 

vEvav 05ăw tă Evoi- 

Nov; 
Noi, A5Yâvza pov, 

VE)ere 
a Eve, Eurposdev, î) 

a s 1 

Tod vă 75 

îruodev; 

“O)ov Eva etvat. 

AsiEarepov Evay, 
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ivlacbiic) finute, fo 
iviirbe ic mict) uicgt 
evit nach einem 
Spractineițter  am= 
feben. 

Sa ijt nicpt mer 
nbtig, ba Sie einen 
fuchen. | 

Ev glauben Sie 
den daf ic) feinen 
med nitbig Babe? 

ein, meiu Verr, 
Sie jind conu fo ftart, 
daf Sie da8 iibrige 
dure) den lingang 
allein erlernen fn= . 
ateu. 

Da3 imăre 
io) febr Lieb. 

MU 

Diwetes Gesprăs). 

Sin Biminer zu bermietben. 

rau, Daben Sie 
ein Binuner zu berz 
mietben 2 

Sa, mein Ser, 
fol'8 born=pderbin= 
tenau3 febu? 

Das it gleic biel. 

Beigt mir eineâ. 
2
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„Ursici me rogu pâ- 

nu disupra. 

Taunâ mushatâ odâ, 

cu unâ cabinetă, a- 

mendaole suntu torţe 

lunjinoase. 

Este shternutlu bu- 

nu? | | 

Ahtantu bunu shi 

curatu, câtu poate si 

hibâ tea citate. 

Au aveci unâ mea- 

să, unâ lajie, shi sha- 

se secamne. 

Teido mesu aveci 

esarshâhi late. 

Câtu 

astă odâ? 

caftaci trâ 

Cumu vreci si: u 

acacaci, doamne, cu 

trei meshi, i cu unu 

mesu ? | 

“Cu septimană. 

“Trei flurinte tru 

septimanâ. 

Nu €& dure unu 

taliru ? 

No, doamne, eu 

vern” oarâ nu loai ma 

IapanaA,. Adpe- 

me Tv XOTOV, Mal d- 

văprpe Erăwo. 

"]305 Evag siuoc- 

os &5ăs, Gucd pe 

Zva ranetoy, Na Tă, 

bw sivat 7TOAĂĂ cpto- 

Te. i 

„Evan mă sTpâua nă 

mă nrepă Ma; 

Tâoov uahv ua 

„adapăv, Boo sivat 

Bvvarzăv vă ebptovirrau, 

ci Tv TOAWwW. 

"Ifo5 Eyeze ptav 

mpămelay, Evay 1% 

Yperrrv, noi E Sa 

pia, 

Kad= pîva VEere 

Ze voăkocă Dă 

VL, 

Ti Gqeatrz da, <25- 

moy mâv 65%; 

lg Vedere vă 

zv vornt&orte, A5- 

Vevrapov, ară pes 

pijvas, 7) naTă păjva; 

"Oy, mad £95- 
păsa. 

"Tolea cptopiva 7hv 

sBăopaâa. 

Azv donat Eva, ra 

Ag | 
"Oy, adfvra ov, 

20 Bv EAagov To- 

9oollen Sie. ficd 
die Miihe nebmen, 

und Binauț Îpagiez 
Ten? 

Da îţt ein fer feiz 

ne8 3immer,nebit ei= 
nem Sabinet, beide 
find febr Bell. 

Şit baâ Geberbett 

gut? 
So gut und vein, 

al eines în ber 

Stadt. 

Die Baben Sie 
einen Ti), einen - 
Epiegel, unb ein 
Balb Dugend Etiiple. 

Ale Mtonate țol= 
Len Sie einmal veine 

Betttiicher baben. 
Tie tpener gebt 

if diejeg Bimner? 
ie tmollen ţie eg 

muietben, mein er, 
Bierteljabriveiţe, = 
der Stonativeiţe ? 

Xsocpeniveiţe. 

Dre Gulden die 

ÎSocbe. 

Sit ein Zpaler nicht 
genug ? 

Sein, mein eri, 

ic babe niemală ivez



pucinu. di câtu ca- 

ftai tora. 
Vâ dao dicara dao 

fluvinte. 

Nji se pare, că uz- 

mikeara va si nji ste- 

"argă, papucile. 

Lipseashte si u fa- 

câ. a 
Icido  demaneacă 

va si vâ aducâ ună 

ligene cu apă, fvesh- 

câ trâ, lare. 

Indrezeci u, pânu 

atuncea me ducu si 

nji aducu lugurile, 

shi tw oarâ va si hiu 

„auce. 

mu se -cljama 

aista socake? 

Se cljamâ Stărn= 

tbmerțtrajțe. 

P”. AIAAOTOX. 

. "zedua. 

Gjine vinetu, do- 

amne. o 
Me rogu, fârâ com- 

plimente, shedeci. 

Niu frică, vahi vă 

ă 

=? A 
sie 75 

Tout AEhst- 

SA (peret Way. AE- 
N A 

Adi) pă  AaVaucv 

vez Să a 

2 a 

Yo 

A 

TU 

Ac 5% ep 

Ilâg Bvopnălerat 

ară Tă DSSA; 
pi Ard vsuălerat, 

Sărntoneritrație. 

Bey der 

Ka TAYere, a 

Vîvra ov. 

aganaăd, ops 

pop TANEVTa, AGĂIj- 

Sare, 

Pogcăpar, piizos 
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niger befoumeu, al3 
„id jegt Degebre. 

EotoilLict) eacb des 
stvel) Gulden geben. 
Ic0 Doțțe, die MMagd 

ivirb mir bie Seijube 
pubeu. 

Sie joll es tun. 
Alte Morgen țoli 

fie Sbuen ein Vtajc)= 
becteu mit reinei 

9aţier bringen. 

Mac e3 fertig, ic) 
will indețțen aneine 

Saden bolen, und 
gleicd) twieber - Bier 

feb. 
Ygie Deipt benu 

dieje Straţie? 
Sie Beit Stăzutbe 

nerjtraiie. 

Zritte3 Gesprăd. 

SMittagamablaeit. 

Stein err, Sie find 

febr tvilleorumen. 

Due Gomplimene 

ten, ic bitte fid) miez 

der zu lațien. 

Şef) jiiegte pielteicăt
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cenui di ma bunâ mi- 

sale. 

Și me ljertaci, doa- 

mne, câ nu era pu- 

tere si amu ma bunu 

tractamentu. 

Cumu vâ ariseash- 

te jinlu aistu? 

Trâ esudâ,. 

„Iu lu cunparaci? 

La luplu albu. 

Vreci di aistâ mi- 
sc si va bagw di în- 

ante? 

Se furi câ vâ este 

vrerea. 

__ Forte bunu cuco- 

tu. 

Este forte delica-: 

tu shi gjine friptu. 

Voi 
Civa. 

Eu maneu di tuta 

Du maneaci 

inima, | 

Trâ bunâ sanitate. 

Si nji te amu. 

 Aistu este torte 

bunu jinu. 

Nemalo bunu. 

Tornaci a domnu- 

lui. 

Gag Eunbâoa  Gnă 

avva waĂiizecov 

pazei 

Ma 

adera pov 

awyyuwpeire , 
2 S NA 

„Ep By 

vă dVvepovv 

Ei râv - &orpov 
ÎVuov. 

DEheze, vă căg 

napadbtow mi nd 

ToVTI)v Tv peoipuow. 

Brăv âyarăre, aă- 

Vera pov. - 

Ioiiă uadâg ne- 

T2wv55 eivat. 

Eivou 7roXAă pw- 

qepăc, Xa uadă yj- 
, 

pEveg. 
Atv rpopere . zi- 

mos, 

Tep ZE dis 

Na păias. 

Ei my Dystav 

0, adiăvra pov. 

EyagisTă. 

Toăzo stvat 1roXdă 

zEaigezev APAS. 

TO 0% 

babe ic) Sie bon 
einer bețjeru Male 
geit abgebalten. 
Berzeiben Sie mir, 

mein Sexr, id) fn 
te teine befjere Maple 
geit erivarten. 

Ygiejpmektăbnen ] 
diețer Yein ? i 

Erijt bortreţilicg. 
Y3o Llajjen Sie 

ibu Bolen? 

Bevru tpeifen Wolj. 

, 

Soll ic) Sonen bon 
biejein Trutban bor 
legen ? 

Yenn Sie belie= 
Den, mein Ver. 

63 it ein je 
guter Vabn. 

6s ijt fer miirbe, . 
und gut gebraten. 

„Sie ejjen nicta. 

S%) efie Derglic 
gern. _- 

Vuf ipre Gejunb= 
Deit, mein SDerr. 

3%. danfe. 

Def îjt febr gu= 
ter Sein. 

Gr ijt În giemlicg. 
Sepentdem errn 

„ein,



Eu biui dure. 

Nu potu ma insusu 

ne si mancu ne si 

beau. 

“Voi aveci torte 

bunâ carne di bou 

Viena. 

Ne, 

Tră bună sânita- 

tea tutulor oaspici. 

Eu ma nu potu si 

beau. - 

Catrâ ei? nu vă - 
„ariseashte jinlu. 

Este forte, 

Mestieaei lu cu apâ. 

Eu nu mesticu ne- 

ci un oarâ jinlu cu 

apă. 

Lihie nu este zâ- 

conu. 

Si me ljertaci câ. 
va si fugu. 

Nji pare reu, câ 
vâ. ajusiei ahtantu. 

- Vinirea voastra va, 

si nji hibâ cancido 

in doru ashteptatâ. 

Vâ remanu forte 

obligatu. 

Doamne, compa- 

nia vrea forte si 

2 7 

TiW EpLI9ĂTEp0V. 

2Gaiperov 

i 

"Eiyers 

Botătostov uptag eg 

miv Bi&vav. 

Na, 

Ei xy byelav 
zi
 

-a
 S
e
 

G
C
 

0
 V SWYPNEg 

ApAO pă 

Vegv. 

Azv etvar ovvrijdera 

ete iv Asyloy. 

Svyyoplypară pot 

vă rău. 
Ava, dr Tă- 

ay modă Bukcesye. 

“O 2oycple sas Yt- 
et pot eva, TrhvroTe 

AAXTAĂĂ pu 2S. 
Ein TodAă Dr6- 

„pewc sis boâe. 
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Sc) babe zur ez 
niige getrunfeu. 

Id) fann iveder mele 
ă ejien, no) trinfen. 

Sie Daben boitrefț= 
[iches Rinbfleijc în 
Ygien. 
Sa, 
Ofer guterreunde 
Gețunbbeit. 
Sc fan nicht mer 

tinten. 
Yarun 2 Sefinectt 

Sonen der  NSein 
nicdt 2? 
Sa îit mir gu jtaxf. 

Mijhen Sie iu 
mit NSațer. 

Sc) mtijee  uiez 
mal3 den ŞGeiu mit 
Tsajjer. 
5 iți în Bolen 

nicht gebrăucblicţ). 
Glauben Sie mir 

zu geben. 
8 ijtmir Leib, bah 

Sie în febr eilen. 
Sie twerden bey 

mir allezeit pill 
fonumen febn. 

Id) bin Sbnen 
feb. berpflicptet. 

“H Svvrpoqia, ab- ein SDerr,bie Gejell= 
dtvra uov, rpamodse Îcpajt jăbe es gerne
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puteaci nica pucinu 

Si vâ amanaci. 

Nu -nâ lasaci ni- 

ca, me rogu. 
Beci nica unâ sca- 

fă. 

Nu tuziei 

curundu. | 

Me plecu a deman- 

dacsunilji avostrei. 

Vâ aremanemu for- 

te obligadi. 

Vreamu si hiu tru 

stare si 

cu verunu lucru, 

vă  lucrezu 

Hici. forte politi- 

u, | 

Verun” oară nu fui 

ashi tractatu. 

Aista este pranzu- 

lu di tutâ zuâ. 

- Forte voi, doamne, 

si amu shi eu parte 

di compania voastra. . 
„VOVASTGOCPIV. Sas. 

Shi eu me bucuru 

forte, si potu si hin 

“tou voastra dulce so- 

cilje. . 
Voi va si me afla- 

ci cancido . indreptu 

servu. - 

ahtantu 

= iveun Sie noc ein 
pâV. , toenig berzbgen. 

Verlațien Sie unâ 

mapa, ăxâu. doc) nec nicpt. 
Ilea âxâum îva  Srinfen Sie nove 

Ro pă. | ein Glăscben. 
Mi dvoyorioare — (Seen Gie boc 

nidt îp balb iveg. 

TOMAĂ, Zăv er 

ânâp, dĂov Xa 

M pag departe, 
= 

T000V TAYEwWS. 

ÎletYoua sis răs Sfuen zu gebor= 

poscayăs cas. famen. 

Sase edyawsrodnev Mir find Sbnen 
HATă ROMĂG. berbunden. 

Esyâpry, vă pa Sc tviințepe int 
înavăş vă săs 5rj- Stande zu fen, S= 
peTiisw sis vavtva nenbienen zu fonnen. 

Tpăypa. 

iod modă mo Sie find febr Boj= 
Licg. 

I% bin ntemalâ 
Îo two) beivirtoet 
ivordeu. 

63 ijtnur eine ge= 
mbbulice MabIzeit. 

Ano. 
9 2 

SV s9 pvXebdjv 

To. mov NOĂĂ. 

Toro siva! ză gv- 

vrbsutvov pas Tpo- 

TEL. 

Anarâ uaă nem - 63 ijt mir Lieb, 

amein Serr, ipre Ge 
jellichațt au geniefen. 

Body, odY%Evra uov, 

Vă ATOAZDIW Iv 95- 

Ka 270 potos Unbichrevemic,in 

Srer angenebmen 
Geţellichațt zu feyn. 

La 
juca 

ăn 

Xaicopa, Vă 

“d yapest 

$ SVvTgorptav. 

> 

sis “<
 

Oshera e edpa ie imerdeu micg 
allezeit bereit finden, 
Ineu au bienen.



Vâ cunoscu multă, 

meashtive trâ aista. 

Trazeci tutune. 

cutotalui Di 

tragu. 

nu 

Brici, ei oară este.. 

Doamne, vine 0a- 

ra si fugu. 

Vreci si vâ Țucaci 

cârei ? 

Cu indreptate câ 

nu aimu lero. 

Cando- va si amu 

fortuna si vă vedu 

napoi la mine? 

Cando 
inima. 

si vâ va 

Cando va si vă tur- 

naci napoi Lihie? 

După trei septi- 

mâni, 

Ahtantu curundu! 

vâ se aurâ Nimeia? 

Dicutotalui nu, au- 

ce me ariseashte for- 

te, 

Doamne, lipseash- 

te si vâ lasu cu sa- 

nitate? 

Vâ gjinemescu for- 

Săc -Euohoă d- 
melgove  yăpiras îv 

"00976. 

Kazvltea Te TOVTODVL, 

9 Er 23v nanvio 

cc eivar vă Yrăw. 

Anrozuăme Vă Tual- 

Coja Tă opta. 

Ti Gindag 

Z0 %oupăy. 

Jlsre dfhere pe 
> 7 IN PS 

GEuoe  mhâw  TÎS 

TAgovGiAs SUS; 

“Orav drame. 

2 

St 

As- 

Meză mosie E950- 

Q modă 

roza! 2xoprăsaTe 

I'eppa - 

în 

n 2 y zăfoV TI 
Vo 

Oădapâs, avi) pot 

dr acte ua 9- 

Bo V. 

A5Yfvra mod, TpE- 

za vă Săg ATOVAL- 

QETII. 

Săie Ea piST %A- 
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3% bin Sbnen 

deâtvegen unenblid 

verbunbden. 
Raucben Sie Taz 

bac? 
Id rauce gar 

feinen. 

Ey fepeu Sie bot), 

ielcge Beit es îi. 

Sein Derr, es ilt 

Beit daf ic gebe. 

Belieben Sie Starz 

ten aa Îpielen? | 

Şiirivabr, icd pabe 

feine Beit. 

Yoenn toolleu Sie 

mir die Ere geben 

iieder zu Îprechen ? 

genu e3 Xbuen 
Deliebt. 

YGenn iverden Sie 

ivieder nad oleu 

xeijen? 
So innerbatb Drey 

ASocpent. 

&o bad! Sb 

Gie  Deutidlanb3 

jepon iiberbriipig ? 

Ganz und gar 

uicgt, 3 geţăllt mir 

iiberaug ivopl Bier. 

Sein Serr, id 

mut bichieb bon 

Ineu nebpinen. 

Id) bedanfe mic
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te trâ avoastră bu- 

nâ ashteptare. 

Me rushinaci eu a- 

voastră, ahtantâ mul- 

tâ politică, 

Ma nj este eu, 

câ nu potu si vâu 

resplatescu. 

Faceci nâ aistu bu- 

nu shi remaneci pre 
cină. 

Nji se pare câ va, 
“Si me aveci excusatu: 

Plicatu servulu a, 

vostiu, 

A. AIAAOTOX. 

Doamne  vindiea- 

toare, eu petricui si 

vâ cljemu. 

Ci pacitu, doamne? 

Escu lanzidu. 

Vâ se vede di pre 

facă. 

Iu sentici doru? 

Me doare caplu, 

Shi seste câ mancu 

A 
Tă TOAAă dă iv 

vaiv soc Betiwaw, 

Me svyyiţezs pă 

7 TOADOaG Tori 

XV. 

Avnodpa  pâvov, 
îm dăv cina înavig 

vă sâăs avrapetbw. 

Kăpert pas rw 

Xăpw val petvare sie 

râv Getrvov. 

"Eni, în 95- 
ere pă Eye Tao 

Tp&vov. 

Tanewbrarog 30ă- 

AG Sa. 

febr fiir în gute Be 
ivirtbung. 

Gie beţepămen mic 
ibrer Soțlicgteit. 

63 îjt mir nur Leib, 
Daf ic08 nidtivieder 
gleic) macgen fanu. 

Sind Sie ţv gii= 

tig, und bleiben zum 
9benbeţien.. 

tv Bojje, Gie 
- Werbden mic) entz 

Îcplubiget Dalten. 
SBr geporjamțtex 

Diener. 

Biertes Gesprăg. 

Biicgen einem Stranfen und 
einem Sete, 

"Apyov lare, 

£oretia dă y 

XOTITĂ 90. 

0; 

Eipou XEEWSTEG. 

O
z
 Dartvezan mă n 

TIODOWTLOV. 

Ilo5 a:oYăvesYe 

Tov Tâvov; 

"Eyo mecpoAoryi- 

) 

Sherr Doctor, id 
Babe nat) Ybneu 
gețcbictt. 

Tag fepIt 3pnen, 
Mein Ser? 

IS bin frant. 
tan fiept e 3B= 

nen ivobl an. 
o thută Sbnen 

tel) ? 

3% babe Stopf= 
av, %0ă tăv eămpe ză jjmerzen; und tvenn



pucinu ceva, tr oa- 
râ me doare stomah- 

- lu, 

Aistu este semnu 

urutu. 

Di cando u paci- 

tu? 

Di aeri. 

__ Durmjitu gjine no- 

aptea, ista? 

No, nu putui 0c- 

ljilji si ineljidu. tutâ 
noaptea. 

Aveci apetitu ? 

Dicutotalui. 

Daci nji si vâ ve- 

du cumu vâ bate vi- 
na. | 

Aveci heavra, vi- 

ma vâ bate fârâ or- 

dinu, bate forte cu 

jie. 
Sentu unâ slabilje 

tru tute pârel.! 

Va si vâ dao unu 

catharticu,  depoia 

lipseashte si 'lasaci 

sanzi. 

Ni: lasai sanzi sep- 

_timana ci trecu. 

Ceva ti acea; du- 

La 7 S 
TAGOLUA GADTO OV, Me 

move 7 9TopăyL. 

Toro sivat Namăv 

STpzioy. 

And mâre nĂSeTe 

TO0T0 ; 

And Exdec. 

"Buowfdrre  a5- 
y A 7 PY 

TI? TV POATA VGA; 

"Oe, 3ăv Epnâpeca 
A 7 N » 7 

vă wĂstow Tă âupu- 

mă ov 
VOKTaL, 

"Biyere ăpetw; 

DAT Tv 

IlavreAc. 

Îvyyopiijoară pot 

vă Î56 7âv opuyudv 
TAG. 
"pere 

OpW"[ ps 

Arănztoş” evo TOAAĂ 

70456. - 

AtoYăvopat 

tcp, & 

GG VTVTEL 

plotv 
- > 7 > e“ 

advvauulo sis Ba job 

ză pm. 

9ziv 
e $ - 

va uavaprnâv 7u065- 

Ș 7 

Sag Buoat 

ov, MO ERevTa TIpE- 

meu vă cpăegoTopili- 

9ryre. 
"Epic 8oT6 pusa 

miv dmepastvny 

opiu. 

Av Bdnzer pe- 
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i Dda3 geriugite 
eție, fo tout mir der 
Sagen iveb. 

Das ijt ein jlime 
me Beicpen. 

Tie Lange ijt câ 
Îdon 2 | 

Seit gejtern. 
Daben Gie bieje 

Racpt gut gejeplaf= 

fen? 
ein, ic founte 

die ganze Nacpt fein 
Xuge zutpun. 

SDaben Sie Appetiţ? 
ar feinen. 
Rajien Sie mit 
do ipren Pula fii 
leu. _ 

Sie haben ein iez 
ber, ir Pula Îclăgt 
unvrdentlic) ; ex gept 
febr gețciivinb. 

Ic  fiile eine 
Trăgbeit în allen 

Gliederu. 
Id) till Sbnen 

eine Rurgang geben, 
und alâbdann țollen 
Gie zur Abder Laţien. 

Ic babe bergan= 
gene Voce exit zur 
dder gelafien. 

2 icabet nicpt:
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pă aista  lipseashte 

si loaci medicină. 

Lipseashte azâ si 

ljau medicinâ ? 

Ne, doamne; îia 

ună receptâ, petreci 

u tru apothicâ, shi 

remaneci tru shter- 

nutu. 

Ci dietâ lipseashte 

si veglju? 

Mancaci oaâ fresh- 

câ shi supâ. 

Fuziei ? 

Ciushtucare intre- 

abâ trâ mine, shi lip- 

seashte si facu visi- 

tă shi la altu paci- 

entu. 

Me rogu, vinici 

apoi mâne, si me 

videci, - 

Va si nu lipsescu; 

amu sperarea câ la- 

sarea a sanzilui va 

si vâ ajută, | 

Vigljitoarâ, petre- 

ce cineva si cljamâ 

hirurgulu. 

Care vreci? 

Napoi acelu ci nji 

xy oăeBorolav rpt- nad) bdiejem follen 
ze vă peroverpilire Sie aud) rzuei) ge= 

braucpeat. 
ago Soll ic Deute con 

Xranev einnebmen ? 
N, addeva po Sa, mein Ser; 

moerro, Bier ijt ein Mecept, 
oretAeză Try es v Îicten Sie e3 gun 

pe "Vpotbefer, und blei= 

NO, ATENA. 

S i 

T! Btaurav e Mag fiir Diăt 

| atu id Dalten? 
Tevbîjre apă e ebiunen Sie fri= 

oaza at Goo, axă ce Ser, und Flez 
mpbae ijbriibe. 

"Avayopste ; Geben Sieţehon? 
t 3 fragt jemand 

2u&va, a 7 pere e vă ua) mir, ic uuţ 
ăi nDep einen anbderi 

dodev?,. „SFatienten bejucheu. 

Napavadă, EXde-  Sepbitte, foonmen 
ze m&iw abpioy, ud Sie doc - morgeu 
montbas9t pe. ivieder, und bejuz 

en nic, 
Ay eo Ediai- Sc) verde nicpt 

ger &Arito îs 1, ermaugelu;ict) Doție, 
phegozonia YEde cas Da3 Aberlaţien tvird 

Spuen gut tbun. 

Nărteriun, egicte 
XovEvay, Vă xgăEx) jemand nach einem 

Nunbdargte. 
Ioiov oyazărs vă SBelegen imolleu 

Eyre ; Sie baben? 
“Ensivov mă tc, Denţelben, der mid)



lâsâ culo inante 'san- 

Zi. 

Plecatu servu, do- 

amne, daci nji maă- 

na acea, indreptea. 

Ai unâ bunâ lan- 

cetâ ? 

Neci va si u sen- 

cici. 

Forte nji strinzi 

mâna. 

Fâ ună mare gu- 

vâ. | 

Sanzile curâ dicu- 

mu lipseashte. 

Na fasha, shi pea- 

tica shi u leagâ gji- 

ne. 

E. AIAAOTO>. 

Eu va si esu afo- 

arâ si me preimnu, 

shi tu hilju va si ji- 99 bi& mob Yehe por geben, 

ni dupâ mine. 

Ju va si njaize- 

mu, vrute tatâ? 

e 7 2 

dc Tig VEwaTi pe EcpAs- 

BoTăpnee. 

Ynfmoos 80566 

Ga, 0dViwa pb, 

alforE ov TAG - 
4 

„AG, Tijv dekdv Vas 

Xsioa. , 

"Eyatg nov păe- 

Bozâuov Bopavov; 

Mi-e Ve To 

Ta Ad BE. 
/ N 7 7 

Me: spiyyets Trapa 

TONĂ Td YEg. 
7 7 7 

Râpe piav peță- 

TV TWTAV. 

T> 
Ș 7 

OLOL To XE, 

mag TIpEret. 

"1505 ză Păppa va 
A 1 * 7? ” 

mă mov Mol BES0V 

AĂTĂ, WOLAGG. 

"Enzo ExBaivo Evo 

vă, TaptĂLau po, 0, 

âmodovYijoe. 

Îloă YEhopev Bră- 

er, cplăvare TâTep; 
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neulic zur Xbder 

lie. 
Geborțamer Diez 

uer, ein err, find 
Sie în gut, und geiz 
gen Sie mir Ipren 
vecbten Ym. 

Sat er cine gute 

Qancette? 

Sie imerdeu [ie 

faum itpleu. 
Gr bindet air den 

Ohm zu fejt. 
Shacge er die Sil 

nung go genug. 

Dag Blut fliebt, 

wie fică gebort. 

Da ijt die Biube, 

und Băujepleiu, und 

bexbinbe er e3 tool. 

Diinţtes Gefprăd. 

aTpăds al Bwiiben Bater und 

Sohu. 

Id) gebe Îpabieren, 

und du tvirjt mit= 

mein Sobn. 

YBobin geben tvir, 

Tieber Bater?
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„Atoarâ di citate, 

„Ci omu este aistu 

tatâ ? 

- Soldadu. 

“Ci face auce? 

Vegije. 

Ci cene tru ma- 

nâ? 

Armâ, care u elje- 
mâmu tufelke, 

Ci casâ este aistâ? 

Viglă, tru care in- 

trâ, vegljitorlji can- 

do da ploae. “Tora 

lasi njarzemu ma di- 

parte. 

O, catâ apâ este 

auce ! 

Este unu riu, care. 

se cljamă Vienâ. 

Lipseashte si tre- 

cemu preste 

punte? - 

Ne, hilju ameu! va 
si te cenu di mană, 

si nu cazi tru viu. 

aistă 

_T05To To YVEcpboouL ; 

Xufer der Gtabt. "Eto T0AEWG: 

Ti india pomeg ei Ser ițt denu biez 
va ads, A5dev- fer Mann Bier, Rae 
Tău); pa? 

XrpartuTrs. a îţt ein Solbat. 
Ti dmtdetay Ex  9ânâ Bat diejer 

200; anu Bier zu tgun ? 
Dohdare sic rw Gr ftept auf den 

răi, Bojten ScBilbivace. 
Te xporet ele ză - YBag bat er in der 

xEoL; Saud ? 
“Oziov, mă &xov Gin Geivebr, Da3 

7 A&yopev moves. man eine linte 
nennet. 

XSa8 îjt bag fiir 
ară ; ein Văuâcpen ?- 
Bia, eis iv Sine Vacptyiitte, 

îmelay EuBalvobu oi în tvelege țici) Die 
pbdames &ory Box. Schilbivacen bege= 

T? forurăwi stvau 

Topa ăs  Prâvoney Den, imenu eg regnet. 
pax pe Gebeu ir jegt 

„Adeiter. - 
"9 mâov verv di iviebiel ÎSaj= 

sivou E! fer ! 
Eva  xorapăue , 65 ijt ein Şliig= 

„28 6oiov âvopălezau yen, ba8 man SRien 
Brewva. neinet. 

Miijţen tir jept 
Otopev juste po iiber den Steg ge= 

ben ? 
Sa, meiu Sind: 

deo să uporvioe. ic imerbe „Dic bey 
drd 75 joi, ră vă der Sand Dalten, 
a Tess es xy daf du nicot în den 
Tora, Sluk Țălțt. 

Ilceze vă Tegă-. 

Noi, zau ov!



[Este adunecoasă 

apa? 
Dure aduncoasă. 

Aista casă este mo- 

arâ; vezi roatile? 

Ne, le -vedu. 

Câte suntu? 
merile. 

Shase. 

NU=- 

Te arizi; nu nu- 

merashi gjine, nu: 

suntu ma mulci di 

cinci, 

Au vedu unâ cu- 

pie di oi; 

picuraru ? 1) 
shade sub 

arbure shi bate flu- 

iu este 

la iu 

era. 

Nu are câni picu- 

rarlu ? 

Nu ji vezi apu- 

shi ningâ elu? 

Nju frică si nu 

me. mushcâ. 

Nu ai fricâ; pâ- 

nu nu te diparci di 

mine ceva nu va. si 

ce facâ. 

Acolo shâ da cu 

dialagâ unu ljepure. 

u Bad ză vs- 

"A pus ă  Pado. 

Toro ză donir S56 

sivat bios" BAEzer 

zods Tpoyods; 

Na, 7 

Ilsso sivar; 
p1j96 Tovs. 

“EE 

Xpăddag div d- 

mod Pier. 

âptd- 

pidpiroes wa” dăv 

sivau TEgLOVGTEOL ănă 

eivau” 6 Topiv; 

"Bust nădmra! 5- 
7 3 x 7 

novănuw sig Tă 8E- 

îpov, ma isi iv 
(PACECAV. 

Adv Eye. owvălo 

5 nioTiudg; 

Atv 

TTĂOȚULINEVO,  MOVTĂ, 

mă  BAEneG 

sic TV TULOTIASV; 
m A S 

Dododpar, vă pi 
* N p pă Borpudawv, 

Mi) cpogioar săv 

v  pomodvyjs AT 
3 7 SA SA ? 

eUsvO, 0ev Se TELOA- 

Cow. 

"Euet 

Aorăs! 

TOS ue syst Zac 

1) Greşit în text: picararu. 

59 

Şt bda3 Saţier 
tieț? - 

Ga it giemlicp 
tief. Dick Sau8 Bier 

ijt eine Miible, fiebit 
du die Măber? 

Sa, îc febe fie. 
Vie biel jind e3? 

zăble fie. 
Ceha. 
Du ivrțt Dicp; Du 

Daţt nicht gut ge= 
găplet, e8 ținb nicht 
met al fiinj. 

„Sier fepe ich eine 
o Seerde Sehaţe; two 

ijt der Sehăţer? 
Dot fit er uuz 

ter dea Bauune und . 

blățet în die &lite. 

Sat der Schafpit 
feine Sunbe? 

Siebit bu Îte nicht 
neben Dem Sehăţer 
Liegeu ? 

Id) fiirete, dap 
fie nic beițieu. 

Gitregte Dic) nicpt; 
10 Lange du nicht bon 
air iveggebejt, iver= 
den fie Dir nicht 
tun, 

Dot lăujt eu 

Saaţe.
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Si aveamu veru- 
“nâ tufeke, puteamu 

si lu vatamâmu. 

_Od mushatu can- 

tă pulji! 

Cantâ cu lavdare 

facatorlu alor, shi 

deshteaptâ shi noi 

cu ciurara alor trâ 

marirea a lu Domni- 

zeu. 

Brea câci mulei 

porungji. 

Te arizi; suntu 

corgji. 

Ci case suntu ai- 

ste? 

- Este hoarâ; vezi 

turonlu ? 

Lu vedu; nu este 

forte inaltu. 

Ia iu jine unâ ke- 
ră ineareatâ cu ji- 

ptu; eshi di in cale. 

Ci omu este acelu 

cu stranje verzi? 

liste avinatoru, 
care poartă doi. Ije- 
puri vatamaci pre 
numeri. | 

"Ev ety/apev Tov- 

peur, VEapev răy 

Gibe umăr. 

"9 âoov eiptogrpa, 
AxAcăv ră zrovila ! 

“Ypyvodv zâv 7rowm- 
TI 709, MO Topal- 

uvodv Noi Tpâs pă 

TO Adimpă mov sg 

iv oSodoyiav 05 

Oeo05. 

Moş 7reptorepv. 

AavYăveoar: sivau 

nbpaneg. 

Ti 

ATĂ. 

Eivou Xwogtov BA6-- 

Tes Tv 7rbppov; 

Tov 

sivat 7695 Dibnăde. S 

BAezw"  3ăv 

"1505 rod Epyerar 

Eva udă (OBTWNE- 

Vov WE Ourăpi ma 

papEpioe âzd iv 

OTpĂTAV, 

Ti ăvăponog ei- 
vo îxetvoc mă d 
Tpăowov 75 cpăcena; 

Eva xovqyăg, 5 
Sroiog BaoTă Du Ace 
"rod SxoTwpu&vovg sis 

TV. &pov, 

Botta tva 

ÎBeun tpir ein ez 
ivebr Dătten, fbunz 
ten ivi ibn erlegen. 

Ey, toie Îcpin bie 
Bigel fingen ! 

Sie Iobpreijen ib= 
ten Schipfer, und 
ermunteru aud ung 

durcd ibren Sejang 
sum Qobpreije Got= 
tea. 

Sie) bot eine 
Menge Tauben. 

Du ivrțt Dic); e3 
find Maben. 

YSas find da3 fiir 
Vâujer? 

68 ijt ein Dorţ; 
fiebțt du den Thurm? 

Sa, er îjt nigpt 
gat bo. 

Da fomunt ein 
Yageu mit Getrai= 
de beladen; gel bou 
Sabrivege. 

XSer îțt der Mau 
mit Dem. griinen 
Stleide ? 

63 ijt ein Şăger, 
der aie  exlegte 
Daaţeu auf der 
Cchulter trăgt.
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Axe cu elu shi  Adrâs Exee paţă (Erhatatvey Sagb= 
doi cânji trâ avinare. 70 85w Aayowuă.  Bunbe bey id. 

Aishei se ducu tut  Adră mdvrore zăv  Dieje folgen ibm 
unâ după elu tru duoXovYobv sigră uv- inumer na auf die 
avinare. Lasi nâ vii. "AX âs vv- Sag. Gepen twir 
turnâmu tora a ca- piowpev răpa sis jegt nad Sauje; 
sâ; nemalo imnâmu 75 6onize Gpueră ivit find Îcon gez 
astâzu. | ârepinaeisapev otj- nug beute fpagieren 

uepov. gegangen. 

s. AIAAOTOX. - Sed3tes Gesprăd). 

Meratd dăeipod ua O Bivilcen Brubder unb 
dei îs. i Schiveţter. 

Soru, noi nâ tur-  A3eAcpi, pete E&- Segiveţter,iirțind 
nâmu plea di preim- Yopioapev mov dmt Îcpon boi Spazier= 

nare, vizumu mul- 7v zeptăăfoorw E- gange guriicegefoin= 
te mushate lucre. apev TOAAĂ ep.oprpor "teii, ivit baben nicgt 

Rpănpiara. iwenig îcbine Gaz 
- en gețeben. 

Ci vizushi ? Tie Îsag Daţi du denu 

= gețepen? 
Unu avinatoru, ci . “Evay voymyâv &-  Ginen Săger, der 

purta doi ljepuri, shi z0d Epaoredoe â5w gtveb Saajen trug, 
unâ mulcime di pulji. Aayods, od Eva zA$)- und eine Menge Bi= 

Voc move. gel. 

Am' anjia ciadu- Ka 7 fpepec E-  SWa8 bațtbdu mir 
seshi ? REV; gebract? 

Ceva, dicâtu unâ  Timore, zaț £va  Nicptă, ala ein 
ligatură di floare, feuda Aovăobăta, md Biițeplein bon Blu= 
care se cljamâ tufâ. €zoiov ză A&yopev ment, Da8 mart einen 

dosppăâtovy, Blumențtrauf nennt. 
L
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Care ce u dede? 

U adunai pre li- 

vade. 

Si nji banezi. Ji- 
no tora cu mine tru 

gardinâ, va si ce 

spunu ciushtu ci 

dulce. | 

Ci este acea? 

Unu cuibu. 

Suntu pulji inun- 

tru? 

Nica nu, ma oaâ. 

Câte? 
Cinci. 
Potu si le ljau? : 

Nu; cara si le di- 

seloacsâ, atuncea va 

si Iji lomu. 

Eu va si ljau ma 

dao oaâ, si le bre- 

sci ma gjine. - 

Nu ci este ljertate .. 

meci si dai di ele. 

Catrâ ci? 

Napu lasă pulji du- 

pâ. zâconlu alor cui- 

3oper Bajt bu 

ibn befommen.? 
Sc Babe ibn auț 

der Yăieje gepțliictet. 

XD Dante dir da= 
adr6. ADA Ea mpa fiir. Se) mit mir 
palvnov sis my xî- jet în den Sarten, 
mov Yâiw oo Bette. ic) imerbe Dir ivas 

Eva, văoruov xpâypa. angenebimes zeigen. 

Ilsvdev md Eyes: 

Tă. Euaoa sis 76 

Aa. 
Joi ebyouproră v 

ag ift ea ? 
Sin Bogelneţt. 

Ti etvou or6; 

„Mia cpwfa. 

Fivou mtov mov Sind jeon Junge 
Ma ptoa; darin ? 

Anu x pâvov od) nidpt, aber 
apă. Syer. 

Ilfsa ; Ygie biele? 

_ Tl&vre. Siinţ. 

Tohpă vă ză Soll ic) fie tmegz 
Tăpw; nebimen ? 

"Or âp'odinBodv Mein; ivenn die 
ză xiwssănovida Sungen auâgebriitet 
2Ew, mâze VEdopev ză Ținb, inerbden tvir ţie 
NăpEt. "Berau3 nebmen. 

Ic terde nu 
povov 35w apă, tă give (Ser nebmen, 
vă Tă Vewpiow ua) daf ic fie . bejjer 
irepa.. anțeben fanu. 

"En YEAw răge 

Azv o0ă sivor owp- Du bdarţit fie nicht 
Xoprpăvov oăre vă einmagl beriibren. 
mă, EnpplEme. | 

Aă xi; Yarum denn? 
ab etiva die Biz 

Sovy ză movila ziv gel natp ibrer ez 

M" zbyq mot. Grplj-
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bulu. Cara si se dis- pwiedvy  uară 

cloacsâ pulji, va si 

ce zicu, shi atuncea 

va si le lomu di a- 

dunu. 

Tv 

ovvijYbedy Toy. "Ag" 
wobnbeit ba Meţt 
berlajțen. Yenn bie 

Sungen auggebriitet 
find, iverde îct'3 bir 
țagen, Ddaun ivollen 

Mopev ză mape palv. vic fie mit einander 

Deraus nebmen. 

09 nAwoomYodv ră 

moviiia, Vii oc 

detter, mol ne 96 

Zi. AIA AOTOZ, Sicbentes Gesprăd. 

Meratd î5iwvw. Bivițhen denţelben,. 

1 feceshi sufletu 

soru ? 

Ti Exaneg, Vra-  Ya8baţtbu denn 
remu&vn po dep); gemacgt Liebe Septvez nu te vizui 

di ahtantâ zamane. 

Examu ocupaci cu 

purtarea shi bunâ di- 

sposicione a  naolji 

casilji anostrel. 

dv că sia zioov ter? ich labe bdic 

„SW  Tijs 

NaLp6V. 

" Evaoyodoiestov 

sis Thy  perolurjswy 

nod. sis Tv sWTpETt- 

ves Mas 

„ MATOIMÎOG. 

Hici maltu cu tute 

indrepei ? 

Nu cu tute; pa- 

rinte nju bagă cârcile 

tru ordinu, e mumă 

mea provisionile, ma 

shi 

Tavairicolu ameu sun- 
ta tute in locu. 

focurele  amele 

Eshti contetâ cu 

Eiove mAtov Eror- 

po pă dia; 

"O pe Ga: 5 
addevrărms Băce sis 

mătw ră BBAta ov, 

uoă 1 pawiTa Tg 

(woTporpias, GARĂ ză, 

Tavi mov eivar 

Gia sie Tov TÂT0V TV. 

Eoyaporstoa, ei XA( ai 

ja îo lange nicpt 

gețeben. 

Ygir find mit Mug= 
gteben und Xufrău= 
men aunjrer neuen 

YBobnung bejăţti= 
get geivețen. 

Sind fie denn 
îcoi ganz fertig? 

Roc nicht gang; 
Papa vrbnet eine 
Biicger, und Mama 
ipre Borrătbe, aber 
meine  Spieljacpen 
und SPubivert find 
fepon gang an SOrt 
und Stele. 

Bijt du mit der 
, Ie
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cunakea nao? 

- Escu; câ are mul- 

te duiceci trâ mine. - 

Trâ exemplu? 

Unu mare dinan- 

te uboru, iu va si 

hibâ gjine si nâ Şu- 

câmu a urgjishalui. 

Ma fârâ indoire 

_este sternutu cu plo- 

esi, este periculu si 

cadă omulu pre ele. 

Lapseashte si lomu 

a. minte, 

Shezi tu tru inte- - 

nje condignacione? - 

No, eu shedu tru 

a daolea, ma scara 

este largâ, csiesoarile 

di. scară suntu rupu- 

shi cenerle 

yrtosu formoase. 

soase, 

Cumu adarashi oda 

ata ? 

Spinzurai inuntru 

neshti icoane musha- 

iv vtav mazerxiay; neuen XBDBnung gu= 

| „ Șrieden? 
Maâhora m Eye Sa! ție bat biel 

moddăs XYâpzas &ă Annepulicbteiten fii 
îp&vae. mic). 

- Dum SBepipiel2 
“Eva pey&ovrpo-  (Sinen gropen Bor= 

abhov, &ov Ye Bof, auf dem e8 țicd) 
stodar vadă vă mal- ivirb gut Blinbefub 
Qopev zăv mwepâby.  îpielen Iaţien. 

Ilag. xăpwv; 

A etvat xogs bec erijt pbne 
apepiBodtav  srpwut- Biveifel urit Ouaber= 
vov pă mdduas sivou țteinen gepflațtert, 
modă xwwvâsdes vă e8 îjt febr gețâbrlic) 
ntowpev Ercăww. darauț zu fallen. 

Ilgene vă “puedo 

TIDOVENTINAL,. 

San mu. bor= 

țicptig jebn. 

Sopneţt du im 
md xpârov rănmwpo; eriten Stocfiverf? 

Kororustg 20 sic 

"Ox, Ey mara — Shein, ic ivobne 
16 ei mă Bebrepov, întgivebten, aber die 
GA 1) oxăa stiva Treppe iţi febr breit, 
noMă marei, ră die Stuțen find recpt 

oxaAtăra modAă begquent, und ba8 Giez 
ăvanavrmă wa ză linder îjt rect febr 
npariuara modă Biibic). 
sUpogrpa.. 

log 2or5Aoes Tv 

NAuĂCAV GOW. 
ÎSie bajt du deine 

Ctube auggeziert ? 

3% babe einige 
pepinăs patos ei- Stupțer darin aufge= 

"EmcEpaca  pEca



ste, cu care me mi- X5văg 6705 pol E- 

scu tatâ nju. Xăpsev 6 addevră- 
Da AG. 

Mumâ ta are fârâ  “H powir(a ov 
indoire multe formo- Eye. xwpis durprfo- 
ase ode alikite unâ di Alav 
alantă. 

Todiă  bpaio 

dopăra, nodAvră Eva, 

pă ră &A)0.2) 

- Are, unâ este ta- Not 76 Eva stiva 
buluită Î) shi cu zogra- Stowp&vov pă rerpă- 

fii mushucitâ, alan- Yova Gavâdura od 

ta este inviscutâ cu owitoptvoy pă. (w- 
carte galbinâ, shi ypapiag: 7 &Ao3) 

aproape tutâ cu for- vazAătop&voy pă xf- 
moase figure taljate zpwvov xapă, 7 6- 

coperitâ, tru albe shi 7r0tov Zuoog stvar Boy 

di -malumâ marguri, 9ys5ăv oxenaopâvov 

pavimentile suntu în- &75 wpolag yaAno- 

puse, shi cu ceara yporpiuăe eluăvag pă 
date, shi camera iu donpa noi pusă 

Shade, shi acea, iu negălta. Tă 23âp 
doarme suntu sub - sivar brpagtva nai 

s 

1) 
„Shi ashternate cu en- xandpa, &rzv adr 

sarcinate cu kilici, xmoopeva, wat 

glizeshti kilinji. vozorusi, Na Euetvr) 

nod morărar, sivau 

NoTĂgĂLapEvaL pă Mt 

Ana, 00, Srpeopevat 
> 2 7 rr > pi Emebyta Tis Ay- 

las. “ 

Tute aiste suntu Oia ară eivar 

vrtosu bune, ma eu rodiă ebpoppa: 
cama va si voi camara duwş 27 Ytiow 

ta, acui firidile brescu dyazjssv negto- 
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Băngt, die mir mein 
eter gețeienft Bat. 

eine Mtutter Bat 
aber twobl mebrere 
Biibicoe Binumer ne= 
Den einanbder? 

Sa, da3 eine iţt 
getățelt, unb mit Sez 
mălben gegiert, da3 
andre mit gelbem 
Papier auâgejăla= 
gen, da8 aber beina= 
Be gang urit finen 
Suppferu bedeckt it, 
in tveipen und golz 
denen Rabmen. Die 
SuBboden find ein= 

gelegt und geivicoțt, 
und dag Binuner, 
ivelegea fie betvobnt, 
und Da3, ivorin fie 
Îcplățt, find mit ol 
lenen STapeten bez 
Bangen, und mit 
englijehen Teppicgen 
belegt. 

Das ițt alea rect 
Îcin, aber îc0 twer= 
de do borziiglicd 
dein Bimmer lieben, 

:) Greșit în text: fabuluiti ; 2, 3) Greşit în text: ha, -
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tru -gardinâ. 

Shi uborulu acelu 

mare di inante, iu 

putemu si sarimu shi 

se himu tuci di adu- 

nu alegri. 

H'. AIAAOTOZ. 

Mezatd pmrpos vai 

vio5. 

Vâ dau si cunoash- 

teci, vrutâ, mumă, că, 

nu puteamu si me ce- 

nu di aridere astâzu 

dupâ pranzu, cando 

selagirâ  shcola tru 

vicinia anoastrâ. 

Ma catrâ ci? 
Câ fiesorlji acelji 

njiclji cadea unu du- 

pâ alantu pre nare. 

Este forte musha- 

tu si aridâ omlu can- 

do patu alci reu. 

O si pâca di na- 

g6Tepov Tv Napâpav 

ov, Tis - Grota ră 

napăhopa  WwTăGovv 

ei Tov Vîjnov. 

Ko md peyăov 
RpoTbAaLOy, brov 

2wnogodpev Vă T- 

Soduey VO Vă XApO- 

nozoduev PARĂ. 

bou imelegen dieŞen= 
fter în Den Garten 

gebeu. 

Und den grofeu 
Borplag,. auf ben 

ivit Berumțpringer, 
und : uns mit einani= 
der Berguiigen tin= 
ue. 

ohtes Gesprăd. 

Bivijegen Mutter uub 

| Sobu. 

Xăc &podoyă, prA- Sc gețtepe Sbnen 

ză piep, da 2v TiebeMutter, daf id 
îumbpesa vă upo- mit) diețen Ytachiitz - 
afpow mă m&ha oY)- tag de8 Qacpenă nicht 
pepov ră ârăevpa, entbalten fonnte, alâ 
day dmbAvoe ră oyo- die Schule în unz 
Astov sis iv vyero- jerer Nacbaregaţt 

Viav POS. au8 tar. 

Xarum benn? 
Die fleinen Sna= 

maia Exunrov Eva Den fielen einer nact) 
vară ov &Adob E- Dent anbderit auț bie: 
nâvo sis ri u5rrv. haţe. 

Eva, modă e5- Dagiitrecptbiibicg: 
poppov vă medă z- dariiber zu Lacgen, 

vă, Brav oi &do ien andere su 
TĂSXOVY WANĂV. Schabden fonunen. 

Şc) ! imeun fie iirt= 

Aă i ăpaye; 

“Ore ră  punpă 

"9, 2ăy Exaoyov ră



deveru reu, eu viea 

Şi 

ma di multe plâsi po- 

sicionile a truplui, di 

care unâ era trâ ca- 

plangu atuncea , 

ma aridiri di alantâ 

me bucurarâ, vrtosu; 
eu nu potu si zicu 

câ no. 

Forte gjine se află 

omlu în casâ, cando 

este afoarâ inglica- 

tâ, ma si lipsea tu, 

in locu ci te inveci 

a casâ, la sheolâ) site 

duci, shi tu vrea si 

cazi ca shi alanci fi- 

esori. 

Poate si hibâ. 

Shi câtu vrea si te 

inverini căândo vrea 

si avzi alanci ficsori 

pre avarigă di tine 

si arida?. _ 

Fu vrea si respu- 

nu cu tutâ inimă câ 

shi eu arideamu di 

adunu cu elji, ma 

cara nji u minduescu 

gjine lipseashte si u 

vu mamâv, “Veda 
„doo, Bepata, î- 

prog ai Băcpopol 6- 

cats Tod otpoTog drd 

măg 6roios 1 pula 

mov  "pedotodeaTEpa 

Ană Thy GĂAT, pă 

Eyaponoloav R0Ad, 

dv Eunopă vă d 

ăpwmY8. 

Eăpionerat Tivăş 
TOAĂ NOAĂ pEgo, 

ei T0v 0lwionov Tov, 

îmovy EEw sivat BI 

o9mpâs năyos, dA 

2ăv 200 avi vă t- 

dăoxroa sis 7ă Gori 

ziovy, Eobyvales sis 1ă 

oxodztov, fede nE&- 

get yogis GuepBodiay, 

„ads rădia Tatăta. 

"pdeyera. 

Koi esty AST 

Yedes alodYavYi), d- 

„obovTag XAĂAOLG Vă 

nedodv TALYUEWI0V ; 

"Hdea dnonoYij 

eră Yapăs, bu %- 

Yeha eXdoe % E Y Y 
pad, &uos 9ToXa-: 

Câpevog uadă 7 

RoăȚpa, Va Kă- 

1) Greşit în text: sheolă. 
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[ic Sepaden genom 
men Bătten, imiirbe 
id) getvik getveint 
haben, aber die ber= 
jiedenen Stellunz 
gen, dabou die eine 
nod) fomijeher iar 
al3 die anbere, baz 
ben nic) fel bez 
luțtiget ; ic fann3 
nicht Leugnen. 

Man befinbet ic) 
in feinem Buniimer 

febr. toobl, tvenu 
draufen Slatteis îșt, 
aber iveun bu, ftatt 
im Vauţe unterrich= 
tet zu iverden, în die 
Sehule gepen miiț= 
tețt, iitrdețt bu pbne 
Biveițel aucd țallen, 
ivie andere Stinber. 

Bielleicpt twopl. 
1inb tva8 iwiirbe 

e3 Dir fii einen (Sin 

Druc macpen, veni 
du um Di) Berun 
laden birteţt? 
„cp pătte ger gez 
antivortet, îct) tviirz 
de mitlacen, aber 
veni îc)3 recpt bez 
denfe, mub ic 
do) eingețtebn, daf 
€8 mic ein ivenig
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cunoscu, câ vrea si 

me inverinu pucinu. 

Sora ta ce aduse 

a minte cu unu for- 

mosu tropu formula 

acea, câ nu lipseashte 

si facemu altor, acea 

ci nu vremu si nâ 

u facâ, 

O! eu shtiu gjine, 

ia este njiclu 

predicatorlu 

ma eu voi predicele 
aljei, shi va si amu 
interesu di ele. 

câ 

ameu, 

Tu eshti 

bunu, frate, câ dai a 

njicalji sor tai si ce 

bagâ predicâ. 

_Yrtosu 

O. 

Meratd 350 pr vă 
do. 

Ci ce este soru? 

te vezi 

inverinatâ. 

Ne, nadeveru escu, 

câ tamamu tora me 

nji vrtosu 

„xp Gov dăeAqpiyv vă 

ALA AOTOX. 

Conat vă &pooyiaw, berbriefen twiirbe. 
du dela 1) Av72997 
BAinfov, 

H ddcăepi s ov o eine Sejivejter: 
2vobpuoe p' ebuegeov bat did) leițe an die: 

Borjdyrijt erinnert, 
daf man andern 

nicgt tbun mu$,ivaâ. 
ivi nicht ivollen, 
Daf, fie unâ tbun.- 

N! ic tveig. 
du adr) eva 5 p- ivobl daf fie mein 
xpos pov “Iepoxijpvt, Feiner Prebiger ijt, 
GA” Ey dan ră aber ic Liebe ibre 
abaxăs rs, nai Ytho SBredigten, und tvill 
cpeAv9îj nd adrăs. fie gern zu einer. 

Bejten niigen. 

Du biţt rect giiz 
ads, dăehwtnov, tig, lieber Bruber, 
&retăn) nod dida cv dab Du deiner fleinen. - 

Sehiweţter dir rez 
digten zu Balten er=: 
laubțt. 

TpOnov TO Oinăv 
rapărpyeApa, bu 8ăv 

TpETEL Vă ăpvopev 

sic Todg Adobe Euetvo, 

ânod dăv VEdouev vă 
ps TO uduvoy. 

"9, 2Eebpuw ma)ă 

"Eod stoa' moilă 

ădetav si iv m- 

Oc xp dai. 

Meunteg Gesprâg, 

Bivijehen atey. Freunbdinen. 

Ti Exewg dăe)oij Baa îțt bir Sehivez 
how; pot patvecai fter? Du Îepeințt ini 
Avrnpevn. beaurig, 

Nat Repara sia, Sa, ich bin3 aug! 
Enerăi) nod zobrriv cv iveilict eben bon meiz: 

1) Greşit în text: 7%ede.



adunai cu buna Nu- 

-sha, care fuze 

trâ shase septimâni, 

shi  lipseashte tut, 

zamanea aista si 

mea, 

u 

„trecu fârâ si u vedn. 

iu se duce? - Sh 

Se duce Hamburgu 

<u mumâ sa, si facă 

-visită a-tetă sai, care 

pucihu ma inante si 

purtâ acolo. 

pay GROXALpETIII- 

na pă Tv MaAYIv pob 

XgproTivav, 1 rola 

dvopwpsi tă E E3- 

Bouddac, MO pere 

vă mepv& Biov 705- 

TOV Tov KOUpăV Xopis 

vă mv BAS. : 
Ko nod 5răye, 

or") ; 
Ya 7, > A zăvei sis ră 

ai A mană 

Xapedpyov pă ij 
7 ” A A prrEpa 78, ăLă - vă 

EziouspYi mijv Vetav 

js, "]* Gmola pa, 

„700 Glob ExaTaa- 

Curiosu, câ avemu 

noi unâ, plase di for- 

Shi eu dema- 

neacâ. aistâ me adu- 

nai cu bunlu Steflu 

ameu, care va si facă 

tunâ! 

cale cu -tată su. 

Se duce shi elu 

Hamburg? 

No, ma tru unâ 

di cu totlui contrarie 

parte, fratesu lip - 

se ducă, 

Gotha, si inveaţă 

tru Gymnasiu, sin- 
guru tatâlu va si lu 

seashte si 

Tă&Ăm Exei. 
IlapăEevov eivar, 

du %uetg Exopev tv 
i ay. 7 ț > A * 

aăTy T5y%v! v yo 

mob v Thy adYiijv 
D= 7 nu 

AnopapeTi dm ua pă 

my Vad pob XrE- 

qavoy, 6 &roiog Eye 

vă maEetăevor) pă Tăv 

TOATE OV, 
cva 7 N > A 

Vărai nai, adrş 

si; mă Xapufoăpyov; 
"Oy, dA eis Evo 

năven Evawriov pE - 

pos” 
e 
o 
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mer guteu Ghriz 
ftina OIbicbied ge= 
uDimen, die auf 
fec3 Ioepen berz= 
veijt, die ganze Beit 
ierbe ict) zubringen 
miițien, obne ție zu 
feben. | 

Und iwvobin reițet 
ție? 
Sie get uac Sanz 

burg mit ibrer Dut= 
ter, um eine Tante 
zu bețucden, die id 
eben ba niedergelaț= 
fen Bat. 
68 îțt fonberbar, 

dak imi gerabe ei= 
nerley Sepictial baz 
ben ! auc) eben Diez 
fen Sorgen babe icd) 
bon meinem guten 
Stephan Abichieb 
genoimuineu, der mit 
jeinem Mater ber= 
reițen ivirb. 
Vu nach Sanz 

burg ? 
ein, iac einer 

gang entgegengejeb= 
u&yadetzenâs ten Seite,jein ăltețter 

mov ddedpăg pene Bruber Î0ll maci) 602 
+ C A 

vă. Dra 
4 

Torav, &ă 

5ăm sis 
A 2 

sis iv tpaauțâ Symnaţiuun 
vă srov- gebraucgt iperben, ber 
ză Exsi Bater tvill in felbțt 

ducă shi si lu re- yopv&otov, zâv &- Binbringen un em
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comendeascâ acolo, 26iov 6 marâpas mob bfebleii, und Ste 

shi Steflu lipseashte %Ee vă zăv Erie pban Înll die Steife 
si se ducâ cu elu. od vă zâv ovorion mitmacder. 

povoc, Mo o drEcpa- 

vog  TpEze vă răv 
owvo8e50%y). 

Fârâ, indoire ab-  Xopis Gyupifoatav SOlne 3iveifelivirb 
sendia va si nu li Y, drovala mov Băy die Mbivețenbeit nidt 

hibâ lungâ zamane. Y£ăe xparijoe zoddv febr Lange en. 

| NOLpăV, 

Patrusprezaci di Aeuortooapes tput- — Mierzebu Tage big 
„zile i trei septimâni, pous î) apele SBâopă- drey YSochen, benut 

câ va, si jinâ niheamâ 8ass, Erei) nat VE- fie tverbden einen flei= 

pre averigâ si njeargâ Aovv xăper Eva punpov ien Umiveg nebmen, 

Ilfeld, iu are tatâlu p5pov, tă vă 5zăyov und iiber Slfeld gez 

unu oaspe. sic 76 “TAcpe3ov, drov Ben, two der Yater 

5 maztpas ov Exe. einen Greund Bat. 
îvav cplAov, , 

Va si ce serie?  Q£e co ypățe;  Yirderbiriepreiz 
| | | ben 2 

Nji se obligului,  Adrâg pol bmooyt- (6 Batg beripro= 
va si videmu seste dj SYEAopev idei, ăv coen, man mut țez 

câ va si shâ cenâ wpartiog răv Adyov Den, vb er YBoit 

parola. To, Balten iwirb. 
Shi Nusha nji de-  Kot1) Xprorvapai  EBriţtina bat es 

de parola, shi nu 7 SnooXtdm, at îv mir aut) beripro= 
indoescu tr” acea neci dpkAAw oire lov cpen, und ict giveițle 

unâ minutâ. owypiv & adr. nicht einen Vugen= 
bit baran. 

Va si videmu, si Qz£hopev îsi, ăv Sir tvollen feben 
furi. câ nu ai pre 0&v&untorebeoou apă vb du nicht au biel 
multu fede. TON. getraut bat.



T. ALAAOTOE. 

_MeraEd r6v t5lwv. 

Vezi, vezi frate! 

câ avui indreptate si 
dau fede pre greilu 

a oaspitilji amei. 

Ci € 

Hâ carte 

dicara ? 

di 

Nusha seriatâ tru 

la 

oara acea, ci ajun- 

serâ, 

Forte. mushatu! tu 

puteai si nji u cu- 

miuici. 

O, Domnizeu si 

aparâ.! îa este ma trâ, 

mine, mase furi câ 

eshti vrtosu politesu 

_va si ce alegu darle 

tru shtiri ci nji da 

trâ, calea aljei, 

Va si 

gueshti vrtosu. 

Aleaze. <Tu vrei, 

_sufletlu ameu, si ce 

spunu csudiosile ca- 

suri ci nji se agudi- 

me obli- 

"I53 a5eArpt pov! 

Or sixo dimautov vă 

Zu Tora sie Tov 

Mâov îs pritwvăăos 

OV. 

Ti iv dou; 

Mia sppaxpi dr 

miv XproTivav "pol 

Ev TV lav Gpav, 
e = x 50 . &cpYooe. 

AdTă eivou TOXAĂ 

ebpogpoy | 205 ju - 
a 7 A 

mopodoes PEpata, vă 

pot Thy MotvodoY'1j9%s: 

"9, pă navEvav 

apâmov ! o5T), sivat 

p&vov Bă Epăva, 6- 

pg d jpau ToXĂă 

pobwpos, VEAw so 

dvapăoe, vă 2iăije!6, 

&mod po dle mepi 

ij; 6&onogias Tis: 

ha pă 

pewoe, peyăAws: 
Aafăer. „E- 

o) VWtdeg, "1jYann- 
pEwrjuov, vă sol ăn 

e 

VTLO - 

nb ră napăăota 
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Bebute3 Gesprâ. 

Biwwiicenu dențelben. 

Sieb ! ție) Bruz 

der! dak ic boc) 
nicgt unrecpt Batte, 
mic) auf da8 Ytort 
meiner  greunbdinn 

au berlațien. 

Run !ivagijtdenn? 

Sin Brief, bebuabe 
un Sugenblict bea 

Yinfonumen8  gețe= 
vieben. 
Dagiţi recptBiibicp! 
du fânntejt mir ibn 
Ivo) mittbeilen. 

Lc, bey Qeibenicgt! 
Der îţt nur fii mich; 
ienu Du aber recpt 
artig bițt, ivit i) bir 
die Racbricpten boz 
Tejen, die fie iiber ib= 
ve Meije gibt. 

Du wirțt mid) 
jepr berbinben. 
Rieţt. Du villt meiz 

ne iebe, daf ic bir 
die Vbentbeuer, Die 
mir unterivege3 bez
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râ in cale; vreamu 

cu tutâ inimâ si amu 

di ahtare civa si ce 

scriu, care „vrea si 

alegreazâ shi mine 

shi tine, 

si aveamu prubuli- 

i încanai 

tă verunâ njicâ fur- 

tunâ, ma, civa di ai- 

ste! noi avumu unu 

cama mare serinu. 

Ma eu nu lipseashte 

si calatoria 

di pre apâ (shi si 
furi câ este cama, 

interesantâ. di tutu 

lucru trâ mine, câ 

este nou) câ cu ai- 

sta sculuseashte ca- 

latoria amea; lip- 

seashte cu ordu 

ce dau tru. shtire, 

Shi dicara, ce zicu, 

incepu 

si 

câ mutâmu una. oarâ 

callji, afunsemu câ- 

trâ, searâ Cela; calea 

pre acolo este arinoa- 

sâ, shi eu dureamu 

di multu si aţunzemu 

acolo, fârâ si nji 
minduiamu nica; nji 

se parea, câ icido ci- 

citate lipseashte si se 
„spunâ di diparte di 

ovppăvra 67-05 voi 

jnodovYsav sic zâv 

ăp6phov: dyanoăsa 

peră Xapâăs vă Eyw 

nopădoţa Tpăpazo 

vă co Suryn%&, ză 
Onolov dedev e5- 
cppăvev 00 Eueva mai 
20&va, 1) wăv vă 
eixa Bowipuăoe piav 
ptupăv Tpiuvpiay, 
Guoş rirore dând 
mara ! ue Exe- 
zXapev play peya- 
AoTĂTIv  paATivry. 

AMă div pere v 
dpyiow ră Td ra- 
Eelătov &ă rob vego 

(âv nai siva ră dEro- 

AoybTarov pă 
si; €p5, Em etvau 
vtov) Emerâi) pă ară 
medetver 1) 6ăornogia 
nov Velo vo 2rj- 
donorlipa pă md, 
RO donăv so un- 

voduar, dr dp od 
dhdeanev ră ă- 
dopa play spopăv, 
2pdhăcapev mpâg $- 
ontgav sic viv K£- 
Aav 6 2pâpog dă 

Ene: eivat Ti0XAă Gu 
păr, % 2 tru 
Yupoboa drd noXAfe 

vă ihăow Euet, yw- 

gegneten, erzăblen: 

Toll; ic micgte bir 

gern Ybentbener zu. 

bericten Baben, dag. 
iiirbe Dict) und mid 
Deluțtigen; id bătte 

enigitenă tvopl ei= 
nem fleinen Sturu 

augiteben finnen, a= 
Dernitâ dabon !tvir 
Baben die billigţte 
YSinbțtille borgețun= 
den. Sc bari inbef; 

nicht mit der Siţ= 
fagrt anfangen, vb8 
gleict) der SMeubeit 
iegen Da& intereţ= 
jantețte bon der gan= 
zen Sacpe fiir mid 
var, ba ie erțt den 
Sepluf meiner Reiţe 
auSmacht; ic muf; 
mit Oronung bericd)= 
ten, und dir alo er= 
3âblen, daf tvir gegen 
Xbenb in Belle anfa= 

„men, nachbem ivi 
borber einmal er 
de geivechielt ; der 
seg babin îșt fegr 
janbig, und i 
iviiniete Lange auz 
gutoimimen, pbne e3 
nocb Bofțen zu diir= 
jen; ic) glaubte jebe



turone, care nu este 

caslu Cela; câ om- 

lu nu vede citatea, 

ma cando se aproa- 

ke di ia. Citatea nu 

este mare, ma inan- 

te tutulor subcitâcle 

suntu - forte musha- 

te; aproape tuci do- 

mni mari shedu a- 

colo, shi ashpectulu 

a casilor este insi- 

rinatu, prerogati- 

shi 

a hoarilji, se pare a 

vile a citatilji 

a= 

colo unite. Noi dur- 

njimu Cela, shi a- 

omlui câ suntu 

lantă, zuâ, tru cinci 

sâci demaneaca pli- 

shi 

pre cale, ma calea 

di 

este bucuroasă; 

câmu, eramu 

aista. 

nu 

iucădo shi 

o 

câmpu ! 

ori imnâ omlu 

trei patru sâci cale 
fâră si veadă om- 

lu verună hoarâ, i 

verunu omu i prav- 

dâ! Naseante ori nâ 

isha in căle cupii d 

oile di tru 0i, ma 

padure nu suntu 

ashi formoase ca 

acutotalui: 

ce vă mă Bizlow d- 

„dp Emioreva, br 

„ăde momeala TpE- 

Te Vă CPalvYjTAL pal 

upbdev drd rob 5- 

Wndods nbpţows, TO 

&noiov 5tv ânodovăei 

si; Tv IKeMay, £- 

ned, ua dăv Bere 

mwvă Try ToArelay, 

mad brov TANA 

sic oul. Adri dăv 
etvou moXă peyăAt, 

GĂA& apă TăvTwy 

Tă  RpoăSTeta  eivat 

modiă eduopea: 

oyssăv blo 0 ăpxov- 

=s6 4aToinodv Exsi, 

„od " Vewpla 6 

comiriv eva Tep - 

TVOTĂTI|! TĂ TuPOTE - 

piara, Tis nourelag 

rîjs EGoxîis 
(pai vovTaL dr etval 

pă A) 

met Evop&va. “Hpsig 

2mowdmpev sis 71 

KzAay, Moi mi ăi- 

Av Îtpav eis Tăs 

newe pas mă xpui 

EMVI AEV, AO V)uS- 

GYov sic Tv 9Tpd- 
av, ari) Î srpăra 
Gu tv elvat Xaă- 
Aov reonvij' navTod 
epetuau | 10 pepiuaiis 

wogaig rregunaret ave 
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Stadt miipte ți) bon 
fer dured pobpe Thiirz 
me anfiindigen, da3 
ijt der Gall bey Belle 
nicgt; man țiebt alo 
die Stadt erțt, menn 
man i0r fepon aientz 
li nabe it; ție îţt 
nicyt febr grof, aber 
die Borjtăbte in8bez 
fonbre jind febr ar= 
tig, fajt alle cine 
YBelt tivobut da; der 
Oimblict der Văujer 
ijtăugeritpeiter, unb 
ie Îcheinen Die orz 
tieile de8 Ranbzunb 
Stabtleben în ficd 
au bereinigeu. Mir 
1cgliețen în Bell, uunb 
de aubdern Mtorgen$ 
ființ Ur imaren ivit 
jelou ivieder auf der 
eerţtrafe, aber be= 

Tuţtigenb iţt nicgt bie= 
fe Seerţtrabe; lauter 

SDeide! und guiveilen 
Dre bi3 bier Stunbe 
Y3egeg ohne ein Dorf 
angutrejțen, un ivez 
der Menjehen nocp 
Bieb zu jebeau! Buiveiz 
leu begegneten un$ 

Berden Scpafe, aber 

die Deidichaţe (aud)
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anoastre; minduia ei 

u că aiste au coar- 

ne, shi'-cara nu 

lipsescu laptile a lor, 

nji se parurâ, câ nu 

suntu ne-trâ profitu 

ne dilectacione, muim 

mea  nadeveru 

câ au profitu di lana 

a lor, ma eu nu voi 

stranjile di lanâ, shi 

trâ acea. me 

cashtigâ. ahtantu trâ 

aistu interesu., 

zice, 

neci 

«Soarile avea mal- 

tu scapitatâ, cando 

ațunsemu Hambur- 
gu; forte me bucurai 
si hiu acia, câ vrtosu 

dureamu si vedu El- 
ba; ma lipsea si amu 
arevdare pânu alân- 

| pre dă depeos pre 

Deidichuncten ge= 
nanut) find nicht îop 
biibicb twie bie unjriz 
gen; jtelle bir bor, ie 

baben gar Sărne:, 
und da man ipre 

Mile) auch nicht ge 
braucbt, jopienen fie 
mit iveber gunt Muz . 
gen nod) zum Berg= . 
niigen zu dienen, 
meine SMutter jagt 

glvar, man giept 
Bortpeil au8 iprer 
Ysoile, allein ic) pape 
die - Gamelottenen 
Sletder, aljo riibrt 
mic) diețer Getvinn 
auch nicht febr. 

Tpeig ' Swg TEoGapas 

pas Bpâpov xwds 
vă e5pm Evă xyu- 

plov, ua ywpis vă 

I5%] cobre &văpwnov, 

ore (âdov. Kărore 

OVVATAVTIISAHEv. 7L0(- 

poa xpoBărwv, dă 

ră npopara, Tâv Epet- 

uâv Bv etvau: z5o0y 

euogrpo ză End, 

OLS” 
aăTă Exo uâpara 

oroxdoov, îi 

Moi Erreti) Băv ps- 

raxetpiGovrat ră yd 

Aa zwy, pol cpym- 

oav dr Bv sivar 

dă, z&ptbrv” 1) prrepa 

pov BeBaa poi eizev, 

Gr  Exovoty  drpedog 

drd 70 pai 7wv, 

GA îpd dv â- 

Van Tă păiiva 

qopâpara, mal ă 

zodTo lire pol p£et 

z090v &i adr ză 

n&păos. 

„O dos eiye 
mitov Baotheboer, 

„Die Sonne ivar 
jcDon untergegangen, 

al3 ivir Damburg er= 
reicpten ; ic) par febr 

priv Xa bmeppodiv frob da gu fe, den 
vă ou Enet du icbitarb bon Beslan= 
noMă Ex%opodoa gen die Elbe zu jeen; 
vă 6 my “EBay, indejien mugte ict) 

rav Ecpădoanev sic 
ză XapBodprov: Eyd-



tă zu demaneacă, 

mumâ mea, era cur- 

shi mată; iv acea 

ma cinâmu shi nă 

culeâmu. Eu nu 

durnjii di acutota - 

lui, minduirea a 

unei cale pre apâ 

me cenu dishteptatu, 

iea incanu me dish- 

tiptă in shi 

tru aistâ pucinâ, za- 

zare , 

mane ci durnjii nu 
me altă, 

ma furtună shi ca- 

trigufranzire; ma, î- 

_nante nu plicâmu 

injisamu 

ma catrâ zace sâci 

demaneaca shi îin- 

trâmu nu tru mare 

catrigu di cumu nj 

u minduiamu, mă 

tra unâ njicâ bar- 

câ cu unâ panzâ, 

tru care bagarâ ke- 

ra anoastră cu unâ 

extra faptă mashinâ 

care u celjemâmu 

varea. Nu avui spe- 
vare si vedu civa 

ci se aparâ veru- 

icâ si nei furtună, 

hiu arucatu pre ve- 

runâ insulă ermâ, 

ca  Robinsonlu, câ 
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GA” Erpere vă Exw 

Smopovăv Ews Tv 
&NATV ipepav T& 

mpi: i prega job 

Îjovy NovpaapEvr, Mal 

dă moro Edeurrwi)- 

inicd bi3 den anbern 
Sorgen  gebulbden, 
meine Shutter imar 
miide; und ivir agen 
blof zu bend, und 
Tegten un nieder. 

Ic jolieț uit biel, 
der Gedanfe an ei= 
ne SBajjexreițe Bielt 
mid) ivacd pdertvect 
te mic) ivenigțten? 
feb friib ivieder, unb 

Sapev pâvov MO &- 

mdorpăoapev. "Ey o 

ov Evowd ua re- 

Îsiog 1 ta Evog 

mateălov 5ă rod 

vegod pi Expărrjsev 

zEomvovy, Î zodhăyt- viibrenb meinegfur= 

ozov p? 2Ebavioe zen Scplațegtrăiuunte 

modă zput, nai eis ic) nur Sturm und 

admdv zdv BĂtyov, Ecpiţibruc; pir gin 

maupăw, &mod Enowli- gen exit gegen gen 

Sua, 38 bverpebauov br auțatSaţi er, mic 

3230, zapă <pnopiay tpie icd'8 gepoțit bat= 

acă vavănpuov: 38 îm te, în einem gropen 

viisapev  mporiepa, Sebiţi, jonberu în eiz 

macă. ps Tăs dEna ner Slrt gropeu Sabu, 

pac md Tip, 0 uit einem Segel, unb 

etotăjpev Bye sis Eva unier VSagen ivatd 

weprddov 1 &zepyov, bermbge einer Vaz 

„ados Tania, GAY fegineboubejonberer 
ee Eva prapăv xa- Ginricgtung, Die man 

căf pă Eva mai, ei einen Sabu nennt, 

d &mtov Eadav 7 Bineingejebat. Id) 

păi pag pă pay diirțte mir nicpt Sofţz 

wmxaviv xogiorii; nung macpen etivas 

marasxeviis, 67:05 zu jeben, Daâ einem 

ziv XEVovy Yep&0Y Gturm ălulicd ivâire, 
Aiy sta nautav EA- , Și 
(a ă ni more oberaneineiviițte ăn- 

nod vă zaponoălig jel, gleicd) Robiuţon,
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era cama  mushată, 

zamane, shi nu era 

ceva. vintu, ma dicu- 

totalui serinu: că, cai- 

aclji  furâ  forsici: 

oarâ d oarâ si avu- 
zeascâ, câ panzile di- 

cutotalui nu lâ afuta, 

shi cu tut” acea fe- 

cemu patru sâei pre 

cale. Aista napoi era 
„multu trâ mine, câ 

vrtosu 

hiu Hamburgu, ma 

incanu avui kero si 

observeseu gjine cu 

rupusarea mea tute 

objectile pre iu tre- 
__ceamu ahtantu anar- 

ga. Suntu multe in- 

sule tru Elbâ; tru 

unâ este administra- 

cionea di 'Vilhelm- 
sburg, shi tru unâ 

alt unu locu iu se 

fabricescu shi repare- 

scu catrigile. Noi vi- 

deamu mushata ci- 

tatea. Hamburgu di 

diparte, shi dupâ tute 

eshimu pre locu us- 
catu. Ia tora himu 

auce, ma nica civa 

nu potu altâ si ce 

dureamu si. 

dăzo eis xâpplay 

Eompov  VIo0y, ua- 

Yos 6 “Pofrwoov, 
2 NS 7 Ce 7 

enetij 1imov 6 paut- 

Tepos Xatpos Tod Nă- 

9pov, o Băv mov 

oyrs nây nabauuupăg 

venos, ANA uda 

TImov apa nada! 

bu ci vapaonb- 

plot vjvayuămsav 

OVXVĂ Vă veorenAa 
a 2 N N x Tâowv, Errsd) vo ză 

e SA A 
&O|SVOE Dev TOVŞ 

EBomYodoav xedelwg, 

HE Gov 75570 

oops; pas ei iv 

orpăzavy. "Toro roy 

dun, Todd Bă - E 

pEva, Exe:5) mal 

TOAIă Extihouoăoa vă 
foi si ză Xau- 
pobzrov, Boc xăv 
sia Mauindv vă Tar 
PATIT nadă pă 
iv dvăzavalv po 
Ba ză dwrimeipeva, 
6705 exe pvovoapev 
Tâ90v doyă. Eivou 
To))ă wwjota ete zăy 
"EBay, si md Eva 
eboioxerau mă ne- 
AcvLov BueApo305p- 
Yov, sis 2va ă)o 
Eva vavripptov, Brcov 

piav zpriuplov, îj v au berțeblagent, denn / 

e8 tvar daâ jehănjte/ 
Yetterbon der Vel, 
und garfein XBinb;ja 
e ivar gar zu Îțl, - 
Deun unţere Sebifer 

rourden  genitbiget 
unaufbirlică au rutz 
deru, da da8 :Segel 
ibnen gar uicot zu 
Diilțe fam, und dem= 
uugeachtet  blieben 
ivit Deinabe. bier 
Gtunben unterivegâ; 
e8 ivarivieder ein tve= 
nigau Lange fii mid, 
Da id) fer bexlangte 
în Damburg zu feyu, 

-e8 Țeblte mir ivenig= 
ftenâ nicgt an Beit al 
le Gegenţtiinbe, bey 
denen tpirțo langa 
borbepfubren, ret 
nad) Beguemlicgfeit 
3u beobacgten. 65 
jinb einige grope Yu 
jelu în Der Elbe; auf 
dereinen befinbet fic 
da8 Ynt YRilbelmâ= 
burg, und auf einer 
anberu ein Săifi3= 
iverit, ivo man be: 
Îcpățtiget var, Scgif- 
fe zu bauen und aus 
gu bejieru. Tir fa= 
Den die îcpine Stabt 
Samburg Lange bor 

/ | 

/ 
f



zieu, ma câ auce 

mâncâ omlu gjine, câ 

„moi tr oarâ shezumu 

la measâ, shi pânu se 

indrezea mumâ mea 

tru tracteru, eu con- 

cljishu cu tine si ban- 

durezu, vrtosu vrutâ 

aducu 

minte di tine ahtantu 

soru ! nji a 

ori di oii canda ma. 

ună socacă me dis- 

parte di shi 

seste câ este putere, 

tine , 

nica cu mă mare 

_"Xrere, 

A dao carte. 

Tu ashteptashi ah- 
tantu gjine: enume- 
racia 

NATOIVOVTAL VĂ VAL 

roonevăluv uărepţa, 
+ * A 7 

mal. vă ză BtopYbwwv. 

EiSanev mod at 
A 3 € 7 4 . 

Gov Tv &palav TGA 

Xappodppovy, moi 7&- 

Aog 

Gapev sis 7) oTegedy. 

TAVTUV ETA, - 

BTov 

stueove pâoa, GAă 
A 
Fă ee vă 

"l&od  Aourăv, 

3 
SoL 

Tepâr po 
Gun, Tăgeă dr 836 

4 
siTT6) . 4OVEV 

TOAŢowV TI0dĂĂ %oLdăr” 

da Yjust; Exadioa- 

pev ebod is 7îjv 
S rpămelav, moi Ev 

Yi) WTEDO Mov STot- 

păcerau sis To 7av- 

Goystav, Ep drocpă- 

LOG Vă CPĂVAOTIOW pă 

GEVO,  (PLĂTĂTY, ov 

deci! 9 Evduuod- 
Wa T600V 9VXVĂ, îs 
vă pă xopiim pâvov 
Eva GoNăuL ALO EsEva, 

nad. &v etvat Buvartăy, 
AXAT, pă TEpLOGOTE- 
OV GAPĂTIY)V. 

Asv ci
 

cp Ypo&eri. 

 25649js 000v “Esi 
nad Tv ir ov 

177%) 

un8, aud enblicţ) flie= 
gen ivit au3 Cand. 

Sier ind imir alțo, 
aber ic) fann bir 
nocd nict3 anbderâ 
dabon fagen, al 
dak bier recpt gut 
gegețțen ivird, denu 
ivir feten un Îo= 
gleict zu Tijebe, und 
wâbrend da8 id) 
meine Shutter ini 
unjeru XSirtb3bauz 
fe einricptet, babe 
icd mich Bingețet 
atit Dir zu fepivaben, 
[iebe Scptveţter! id 
denfe eben fo oțt auț 
did, al3 ien mic 
nur eine Safe bon 
dir trennt, und ien 
mâglich, mit uoct 
mebr Bărlicbfeit. 

Bivepter Briej. 

Du baţt die Srziib= 
lung meiner Meije î 

a calatorii a cbsaserătov pov,ijya- giitig aufgenonumeni, 

1) In ediţia dela 1813 urmează de aci încolo paginaţia greșită cu 20 pag., 
-anume: de aci începe 197 şi continuă apoi mai departe. P.P. 

M
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mei, vrutâ Lenâ, 

câtu nji un amu trâ, 

mare si ce enumeru 

inseritâ  nascânte 

musheteci di Ham - 

burgu, pânu si po- 

tu si ce ciuminicu 

cu gura tute amele 

observacionile. Lu 

va si crezi câ eu 

pânu tora civa altâ 

nu fecsu, dicatu câ 

că, 

pranzulu ameu ce 

aduceamu 

Ma lipseashte nica 

si ce punu di inan- 

mâncu , ma. di 

a minte. 

te impresionea ci 

sencii cando  intrai 

icâ ma 

tre - 

pretu pa- 

„tru portu, 

gjine si zicu, 

cundalui 

dure di catrizi ci se 

afla acolo , se 

parea eramu 

translocatu tru 

luerulu ci 

se spune iucido, iu 

nji 

câ 

lu - 

me na0; 

arucâ omlu ocljilji, 

multe plâsi di lim- 

bi ei avde omlu si 

zburascâ a verigâ di 

elu (câ acolo se a- 

flâ catrize di tute 

nacione), curiosiile 

1 p&ddov 

mmp&vn pov “EX&w, meine Liebe Selena! 
du md Exo peyărp Da ich mi ein det 
ov Xapăv vă so Darauâmade, birei/ 
îm YmY& Eyvrpăpos nige bon den Sant 
pepiuă ână mă Vav- burgijeen Beerlif= 
păsa rod Xap- feiten jogriftlicty zu 
Bobpyob, fos 05 vă erzăblen, bi8 id dir: 
îow9â vă sa mor miinblicy alle meine 
vodoyiow Ex oTâpa- Bemerfungen iperde 
mog Bing ov Tăs mittbeilen fonnen. 
mapanplioes. "Eod Du mubt glaubeu, 
YEa mioredos, du dak ic) biâber Bier: 
20 Eos 705. napăv- iveiter nicgta getban 
mo 8ăv Enapa 8% al gegețien, iveil itp; 
atmore ăddo, apă blog meiner Mittag= 

mpiyo,  Exedi 8malpaeit erivăbnt 
„od. dtv cot vâmepa Babe, aber ict) bin bir 
mapă ră venă pov. no die WBeţerei= 
A)ă mpenev nu, bung de8 Ginbrufă 
vă so napasripow îehuldig den ich bey 
mhv Zwwnwowy, mod dem (Sințabpren în 
25oxinaoa EpBaivov- den Daţen embțand, 

moş ei mov Apâva, Dber bielmelr bey: 

sizeiv der Durebfabit dure: 
mepvâwas ără 8 den Salb bon Sebiţ= 
dăsos Tv napa- fen, Den man Datini 
Biov &xod edptonov- Ținbet; ic) glaubte 
ma es adr uol ini) în eine mene 
2cpăw) vă pezecptpdrv Selt bereţzt ; bie ez 
si; Evav vov x5- Îehăţtigteit, Die Ţic) 
auov 1] &paormpiâcri alter SOrten, tvobin 
&nod ei petaa may Man Blictt, zeiget, 
705, 5mov wo0. ăy fin die verjjiedenen 
zuvăue ră &ppara, Sprachen, die man 
ai &ăpogar pAGo- ut Ţic) Beruri rebden 
Sat, &mod ăuobe mi- birt,(Dennt e8 beţin= 

vă



fisiognomii ci nâ 

di di - 

inante, tute aiste 

aducu unu. haosu di 

idei ci 
nu poate omlu sin- 

esu iucido 

shi senciri, 

guru gjine si le pu- 
ne Î) di inante. Shi 

singure catrigile me 

„anjiară cu marea - 

ca shi fabricacia 

alor, cu tut” acea 

ci minduiamu câ 

amu unâ acuratâ i- 

dee trâ ele di pre 

icoane shi di deş- 

cripeione ; 

tora nu esie 

nica shi 

acura = 

idea, câ tră pânu 

tora ma acea. di 

afoară vizui, ma 

mumâ mea nji se 

obligui, câ va si me 

ducâ tru unu catri- 

su, ta si potu tu- 

te parcile gjine si le 

ljau pre minte. Auce 

“tru portu se află unu 

catrigu di oaste, ci 

este a. lesatilji ci- 
tate Hamburgu, ca- 
ze va si nji dau in- 
prapa si lu cunoscu 
gjine, shi cara si 

me tornu va sI ce 

1) Citeşte: pună. 

văg Vă GpĂGOL Tpt- 

"bpworov — tor eb- 

BIONOVTAL  Euei NU 

mega Biwvy Tâv E%- 

v&vy — ai, Tapătevar 

qgvotoyvoplat Oro 

Tp09BĂdOVV TavTA- 

y5%Yev: Bia ară 

mpotevodv Evo yăos. 
> 
iBeâv voi alovijoewv, 
e a bi n m 

5mod. dăv Epmopei 7i- 
N La A N 

vă pâvog MOXA vă 
a 7 3 măs xapasriom. Kai 

A Ip > A Ei 
ză măzepya ară pi 

2EETcAm)Sav pă Tă pe- 

nadstiov Mo pă Tijy 

NATAONEVYV TV, pă 

Zhov nod Enioreva 

vă Exo piav dupipi] 

tdfov 8 adră And 

mg Tepup popă AT) 

îv sivot MO TWpa 

ămâț) Modă  dvame- 

upupevn, Emeă Ewg 

my Gpav etdov p5- 

vov ră âEwrepiuă 

nEgr, GA +) purjrepat 
pov ue brooxEYn 

vă pă 651)ŢY9q 

2vo  mămegyov, &Lă 

a 

eig 

vă naparrpijow naă 
Big ră pEpr Tov. 
Eiăploxerat sdâ eg 
my Apăva Eva KA- 
păi modepinây, 6- 
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deu fi) Schijţe bon 
allen SMationen all= 
da) die berțebiedenen 
Pbijiognomien, Die 
einen bon  allen 
Geiten  aufitoțien, 
allea baâ berurțachet 
ein Sbavâ bon Idee 
und Geţiiblen, bie 
man Ţic) nicht gLeict) 
jetbit exflăren fann. 
Die Sepijţe jelbit baz 
ben mic auc) Durep 
îre Sriipe unb Bauz 
aut în Verivunbez 
ung gejegt, obgleic) 
ic dură) Semăplbe 
und Bejehreibungen 
einen ricptigen Be= 
griji Dabon zu baben 
glaubte; recpt deut= 
lic îjt der Begriii 
no) jegt nicht, ieil 
i bi?ber nur dag 
Slufere dabou geje= 
Ben, meine Mutter 
aber bat mir berz 
îprocen, mic auj 
ein Sqhifi zu fiibren 
um alle jeine Eheile 
rect zu Deanerfen. 53 
[iegt bier îm Saţen 
ein Strieg3icpițț, ivel- 
de8 der &reyjtabt 
Damburg  gebirt, 
dejien Befanutichaţt 

M
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enumeru tute di câ- 

„te vizui; cu gura va 

si ci descriu shi un, 

recreacione ci me 

ashteapte seara ai- 

stâ; este unâ prei- 

mnare pre apă; unu 

njicu riu ci se nu- 

miseashte Alster for- 

mâ d inuntru a ci- 

tatilji unâ mare ci- 

sternâ, tru care se 

preimnâ cu barcâ, 

shi multe ori se află, 

nescanci cl cenu mu-= 

sicanci, care ale- 

greazâ sarbatoarea. 

Si era calatoria a- 

noastra iarna vrea si 

amu fortuna si vedu 

nemceshti shi fran- 

cezeshti comedii; ma 

eu tragu d  inante 

ma multu acele ci 

nji procurâ. mushatâ 

zamane, care spune 

gardinile di auce tru 

tutâ  lucirea a lor 

suntu multe, carei ma 

nod eiva ris Edev- tverde ic) macden, / 

Yfpas m5hews Xau- und Dir bey meiner: 
Bobpyov, mă 6roiov Butiictfunțt allea ex: 
Ythw zaoxioer vă ză găblen, vas id) gefe= 

pvogiow uadă moi Ben babe; mmiinbiicp 
&rav Emorptbw &xi- îvill ich biz aucb) eine 
ow, Yâhw set 3w- tujtpartbie bejoprei= 

“97 Ba, Boa sia” ben, die biejen Xbenb: 
YEhw oo zapaorii- einer ivartet; es ițt. 
oa Ex oreuazog vai eine YBaţierțabrt ;. 
utov  Eecdvrwowy, “ij ein Fleiner Şluţ, die: 

nota pă dvapEvet 

TovTvv Tv Bpaâvăv 
A5TĂ) sivat io Tre- 

prăăfao Erdw sis 

mă vepăv Eva pi- 

ups Torauc vo- 

patâpevos "A AOTpoG 

văpvev Evrâş Tis 

TeploXîjs ij; 70hsws 

piav penny Befar- 

peviiy, îs Tijv rola 

meprăvaBăţovv sis 

pupă povâtvAa, mal 
nodduus epionovrat 

Tiveg Go uparodv 

povonods, d 6noiov 

eppolvei ij 7cavj- 
"opt. "Ev ete "7&w) 
md raketăv pac Tâv 

Xepâva, dedu E- 
XE xp) TV ya 
pă vă 38 vepha- ibrem Îcbințten: 
wuăs mad vpadimăs (Sange; eSjinb bere 
nopipălag: GA 
276 poză zego- mele oher imeniger- 

Siljter genaunt, bil= 
det iunerhalb der 
Stadt ein grohes 
Bajțin, auf dem nau. 
in Săbnen fpagieren 
fâbrt; oțtiind vele: 
daraui, bie Mtujifan= 

ten Balten, da3 ber= 
fepiănert benn das. 
Zejt. Ypenn unjre 
Reije im YBinter bor: 
Vic) gegangen tvăre,. 

jo pătteich das Verg=: 
niigen genieben fin=- 
nen -beutiebe und 
franzbțițepe Scbau- 
Îpiele zu țebeu, aber: 
ic) aiepe Dagjenige 
ieitbor, ivag mirdie: 
fepineSabrâzeit berz- - 
îcbafit, fie zeigt die 
Bieţigen Gâsrten in 

eine grope 9nzapl 

/ 
/



multu i ma pucinu 

suntu di citate di- 

partate, sh: acolo face 

omlu zefcâ forte gjine. 

Tu vezi, vrutâ, soru, 

câ auce nu nji lip- 

seashte civa tră tre- 

cirea zamanilj; eu 

u profitescu cu mare 

alegreacâ, ma ce 

dau tru cunoashti - 

re, câ nu vreamu 

tutu di unâ si she- 

du auce; invicata 

hiindalu tru incie- 

tu, care domnuea.- 

shte ma multu tru 

oorepov Euetvag God 

po 7rpozevei 5 e5uop- 

og Kotcăs, 6 &rotog 

detyve. Tod £86 wi- 

Tobg sis CÂTv Tv 

peyadongETetav ad - 

Tâv etvav 6ă 7roXA6- 

moro 10 TEpL936- 

mepov 1) GAvyoyTepov 

ănEyovwy ard Tv 7o- 

Deta, al Eecpoy - 

TÂVaWV TOM VA 

2met. "Eiob BAEnes, 
inarenptv po d- 
ded), 6 8ăv poi 

deimet 55% wopla, 

purpij 70 Tv AT0- 

dapBăvo pă peyăimv 

xapăv, Bus oc 5- 

pOdOŢ&, dr dEv drya- 

TOD6% vă KAToLu 

„năywore 856%: 9vvet- 

partea a citatilji a 

nostrei, iu este casa 

a mumă neăi, nu 

vreamu si avdu tu- 

tu di unâ publică 

strigarea a tutulor 

municioni di gură shi 

multu altor lugurii; 

nu cuteazâ omlu si 

imnâ pretru cale fârâ 

mare  loare a min- 

te, di fricâ si nu lu 

out o5oa sic tv S TI] 

ovytav, "ij Tolo WV- 

ptebev RepLogdTegov 

uepos Tis 

moretas pOG, Bow 

> N 

sic To 

e d N € 7 

ebpionerau d GoTlTL 

mis piriteos pb, 8ăv 

âanodoa v anod 

năvroTs 70 AXa- 
7 N 7 

TĂTAVSTOV LOAĂ- 

Apa Tâv po 
m Gjv avanaluv 
wa  TOXAGV BĂiwy 

181. 

von. der Stadt ent=- 

fernt, und man belu=- 

ftigt ic) da ret 

febr. Du țiebţt Liebe 

Scpimeţter ! daf e3. 

air bier nicbt au 

Beitivertreiben feplt;. 

ic) Benuke fie mit 

gropem Berguiigen, 

aber ic gețtebe bir: 

doc), daf ic uicpt intz: 

mer bier tobueu 

miăcote; Der Stille 

getoobut, Die boraugz 

[icg in dem Tbeile der: 

Stadt herrjebet, dar 

in Șicg meiner Matter 

Sau bețindet, ruicb)-: 

te icg nicpt imumer da. 

bejtânbige Mugruţeu 

aller Qebenâmittel, 

und mancber anbderit. 

Binge . Dăren, naut 

dati auj der Etrape 

uit pie die grifte 
Borjicht geben, auâ 

urept bon ben bieleu 

YGagen und Stutichen 

iibergețabren gu tver=: 

zpapuărov: 8v Den, und al8 bor ei=
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caleâ verunâ kerâ rodnă mwăc vă ze- nigen Tagen, meine 

puroi) "sis “ză couă- Shutter und ic, eiz 
ma Xogis HEVăÂTV men Reg zu Sub 

moorpbiatwy, «oBobpe- AR 
pop îi Popodhe- umatpen tvotiten, fa 
VoG, pă) TUS KATATA- | , 

3 Den tpir unâ geni= 

tpiget eineu Umiveg 

i. caretâ,. acolo in- 

ante vrundu. eu shi 

mumea si facemu 
on] ăn ză 70 

unâ . eale pre pade, îndăa ud Gr ră 

ftumu angustaci si NafEras! 720 dl Pali nebumert, iveil iti 

ipepâv VEwvras vă: Der einen Strabe Der 

măpwpev Evav pd- Bulaufder Menţepen 

tru ună socacâ ah- pov zeţai 1) piritega Îo grof tar, daf eâ 

A , „ uob MO Er, vorr- 
tantă muleime di P Yo 1% dag Durbfonmen 

năcĂmpev Vă Mepto-.., 
oamini era, ci nu Sedocopev, tă V dro- Binberte; man fagte 

ună, e8 feb bie 
era putere trâ treci POYOPEY play PONT) , | 

pe Zob îmav s5am oby Stunbe, în ielefex 

re pre acolo; nâ aocpij 00 da0d, ări fief) bie Stauflente auf 

ziseră, câ era oara mov mâv Gâvvăzoy der Birie beriamz 

Vă Tepăooey Gr melten, und beren 
pet vâc eta, OT a , 

ua So one Umgablfeb ein 
citorlji la bersa, shi îjray 7) pa, Oob _ aa 

| SE | Beiveig, wie: jepr 

multu numerlu a lor Dvoa a îi ponevral ei; my dl die Danblung bliibe; 

este unâ spunere, câtu „ov 705 2umoptov, nod. Da8 glaube id) toobl, 

5 mode prd a5- aber ic Liebe bocp 

4 zâv eva pia G75- ba8 biele Gertiuic 
u:-cCcredu, ma eu Nu ge E ih . 

ds, doo dili micdt, und iperde 

lunzimu calea, câ 

iu se adună nego- 

floreashte negociulu: 

voi ahtantâ murmu- 0 Eprăptov 2 mit Bergniigen în 

, , Tebw, Buwg Ey 5ăv [oi 
rare, shi va si me > | ros i , unire gute fleine 

ATAT Ajv 9919 Stadt  guriittomm = 
pn na VEAC men two îc uteine 

„„_ Emtorpede pă xa- ri. , 
nică că es dy pre y Liebe Sefjtvejter tviez 

pas modela, Tov der finbe, der id) 
Yedw edpe moev my Mit einer găutliz 

vruta mea so, a înpanpewv pob &- chen Umarmung 

tornu cu tută inimă 7 
» 

2 
tru  anoastră 

citate, iu va si aflu



  

cui ambracândalui cu 

delicatesâ va si lji 

_zăcu, câ, u voi di tută, 

inimă. 

IA”. AIAAOTOX. 

MeraE5 rv t5iuwv. 

Ja în jinu, vrute 

frate , ce  caftu 

ljertacsune, câ, lipsii 

si 

si ce scriu di cumu 

ce me obligui. 

Eu minduiamu si 

hiu niraitu pre tine, 

ma, bucuria ci sentu 

la reviderea, ta napoi, 

nji zice dure, câ, aistâ 

nu este putere. 

O! eu u shtiamu 

xrtosu gjine, câ vru- 

tlu fratelu 

nu vrea si se ințură 

ameu 

cu mine. Vezi bune 

oaspe ! 

ce scriu, curundea- 

mu shi acolo, 

vizui tute, câte pu- 

in locu si 

au 
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dedeoiy, Tis &molas fagen imerde, ba. 
Vtdo'einet, dpnodud- î0d ție Derzlicd Liebe. 
Covrăs Tr) Tovrpegă 

a Tv apară 24 

MALpăLG. 

Gilţtes Gesprăk. 

3wiien bdenjelben. 

"l5o5 rod Eoy0- 

pat, parmp&ve ov 

dep, dă vă 000 

Sier bin ic, Liez: 
ber Bruber! dit) un 
Vergebung zu bitten, 
daf id) berfeplt babe 
dir zu Îdveiben, ivie- 
ic) e3 beripacp. 

Crjtfipo SwYXpnsw, 

îmov Eero vă col 

vpăbw, ads so 

SnooxEdrra. 

"Expo ămioreva vă SD glaubte auf 

Dic bițe zu few, 
allein die Greube, 
die ic bey deinen 
YRiederielen  emmbpz 
finde, jagt e5 mir 
genug, ba da8 nicgt. 
mâgLicd îţt. 

9cg! icb ivubte e 
IvoDl, daf mein Liez: 
ber Bruber nicpt anit 
ani igmălen iviirde. 

Siel) Lieber Freun) |. 
ftatt au freiben, bin 
ic pie und ba beri 
gelauțen, babe alleg. 
gejeben, imaâ ict) fe=- 

PeA A Z 2 pat O%upEvog E- 

mă Gov, GMA 1] 
A e a 7 

apă, &ro Sovuuălow 

BhEnwvTăş ce năAw, 

po A&yeL doneră, âr 
A x NA T 7 

aură Băv eivau âvvarov. 

N 2 S EA 

9, 27 %Esvpa 

vadă, Br 6 "jţa- 

mwjutvog pov dâsi- 

qăc 8ăv îjhede owy- 
v091j ue ău&va. "138 
Mad pov cpihe, dvi 

vă cot "ppăpw ETpeXa 

stăa S58 vol ue 

Bia, 5, mt Yumogodoa
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tui si vedu, shi tora vă 386 za op 96 Ben Forte, und nun 
ra si ce le cuminicu Aw oct ză Erpridi ivit îcp bir miinblid) 

tute cu gura, shi tută Za 24 osâparos, mal erziiblen, unb alea 
“tricuta contentacia va 84% 7) zepaop&yr) 1- vergangene Yergnii= 
si renoiascâ trâ mine. Zovij Vede dvaveoYij gen ipird fic) fir 

Bă ârpov po. mic) erneneru. 

Du ivirțt mid) 
Va şi me faci par- Ea pă xăper pe. Tpeil baran nebmen 

“tashu di aiste. Bou p&royov aăcâv. Laţien. | 
Ah! siu puteamu  Apumore vă jjuzo- Ve! daâ id ea 

„cu facerea! unâ nilje podsa ij Gimdetg! ivirflicg fărnate !Bpunz 
„di ori u - durii, la xeăebusrăedytjorma Dertmal bab' i eg 
tute acele ci nji se si BAz Exetva, 6no5 gelviințegt bey al 
“spuserâ delicate. - ua Ecpăvroav âgeoră, lem, tva3 mir auz 

E genebm aufție!. 
Eu bagu stihimâ,  "EyoBăţoortxua, Sc) ivette, bu ăt= 

„câ tu vreai si me ai Zrt Eod dryamodoeg vă tejt mic) gern bey 
cu tine pre muntile pu Es palv ov dir gepabt oben auf 
„acelu ci este aproape Erdw ei ard d dem Berge nabe bor 
di Ainbecu, a cui Bovvâv 5x05 stiva. Ginbet, ivobon man 
proshpectulu zieu, câ zămotov 705 Aiuzt- jagt, die Vluâțicăt fe 

-este ahtantu muchatu, %0b, 705 .6moiov 1 da în Îepin. 
> - Yeupia Aro di - 

eivav 7600V Gopolar. 

O! eu vizui dia- "9. &po sido eră O SO!id Babe nad 
poia shi alei munci radrz wat &XAa er novel) tvobl gang 
di acelu, ma cara Bobvă apă Eustvo andre Berge gejepen 
aistu era di intenje, Ensi, dA)” Ene 4 alâbderiţt; aber imeil 
iu me aflai un” oarâ, amd roy mă zp0- e8 der exțte îmar, auf 
inpresionea ci sencii Toy, ânov ebptdujxa Dem ic mmict) jemală 
acolo era di cama 70. 7) 2vobnwote 5- befunben, tvar der 
spirtuoasâ, shi multu 205 1j0%âvYry ius 3, Ginbruct, den îcd ba 
ma  fortunatu vrea 29749 Congo , empfanb, bon der 
si hiu nica, „si x04 de joy 00 lebbaţtejten Art und 
puteai di adunu ebrwytoregog anu, ich tivăre- no biel 
cu mine „cu inaltâ Să ijdedec Exepovij- gliicflicger geiveţen,
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boace 'si strizi: O, ce pad pov. "0, ivennbumitmirbăt=: 

aista este pompesâ! o5ro sivat EEaiperov! tețt augruţen tănnen: 

- Baa ijt prăchtig? 

Shi ci vede omlu Ko mi Bine m as fiebt man 

acolo ahtantu mu- văg Est 7âoov 6- ben da În Îcbines 

shatâ? gaiov ; 

Civa dicâtu proste  Tizore apă vowă  Micită al8 Gegeuz- 

shi ordinare lucre: ua svverbispâva țtânbe, die au (id): 

unâ citate, unu mare 7păypara: play 70- gang gemeiu un gez- 

numeru di hoare, Airiay, zodbăprdua ivioulic) ind: eine 

agre, trâ parte nica Xopia, Grypobs Ev p&- Stadt, eine grobe: 

cu frutu coperite, get dop Oxeras- MigaglDorfer, Felz- 

livâzi, copii ci paseu, ptvobs pă Yewijpara, Der, guri Tpeil nocp- 

munci, dipartaci, shi Boâa, noipyia, no mitŞiriicpten Debectt, 

unâ. dunjae di oamini Boonovy, Rovvă ps- Miefen, meibenbe 

ci lumera la -campu, paxpvopâva, mai Serbden, entferute: 

ma confluxulu a tu- răiYos âvăpobrov Bergepunbd einedienz: 

tulor aistor lugurii, 2vaoyodovpfvov sis ge Qeute, Die fit) îm 

ci le vede omlu tru 75 xăunov, GAY 1 Selde bejepățtigen, 

ună cu unâ arucare 9vyâgou BAwy 705- aberberBujantmenz 

a ocljului, face unâ 7wy 7 7paypăzwv, îlu$ alle dieţer Dinz 

extra energie. mod Bine mwvăs Ev ge, Die man ugleic: 

-x5â pă lav păr mit einem eingigen 

ăpparztav, năpwver plav Blicte entbecit, ber=- 
popioviv 2veppeay. urjacht eine gang. 

auferorbentliche: 

| Yirfauug. 

Este Ainbecu mu- — Elvoe pata md  Șțt Ginbet eine: 

shatâ citate ? 70 Atpzrenov; Îcpone Stadt? 

Nji se pare câ este _ Moi patvecau vă Giejejeint mir jebr 

veclje, shi acea ci "pal, Rapid, “e alt, und eg îjt mir: 

işi est Exeo Gmob Bo [e una enebm aufgez 
nu me arisi este, că, iHpeoev cva, dn 8- 9 9 

tute strehile a casilor da ai otou =ay fallen, Dad alle Di 

“ suntu aproape di cu coniriwy eva Gsv cer der Dăufer fajt: 

totu lai. WATĂȚOVpAL. gang fepivar Îinb..
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Shi catrâ ci nu 

“suntu roshe ca la 

noi? 

_Câ nu suntu ca 

la noi coperite cu 

esurunjizi, ma cu 
neshti forme di tuvle, 

-ci lje) cljamâ ketri 
„di Solingu, care au 
-diferereneie di aiste 

Shi tru formâ shi 

tru boe. 

Nu fushi Getingu? 

No; tr oarâ dupâ 
Nordhaimu si inparte 

„calea. Acea ci tru 
aista zamanea a anlui 
face unâ bunâ energie 
tru campu, este unâ 
plantă, care tru aistu 

locu vrtosu se lu- 

„crează, shi care verun! 
oarâ nu vrea si nji 
treacă pretu minte 
acea ci este. 

Shi ci este? 
Tabacu, ma ci 

nu este murnu, ca 

tru tabatiera: a 
parinte njui; agrile, 
pre care creashte, 
suntu tute coperite cu 

  

1) Citeşte : fe. 

Ko om 8 ei-  YBarum nicot rotb 
va! Oua vados îvie bel) un3? 
sis “ipăs; Si 

“Emeâi wo 2j_ Giefind nicht ivie 
eta xaihig eis jpăs bey un8 mit Biegeli 
oxeraouEvat pă nepa- gedertt, aber mit eiz 
pă, GAdă pă [Eva mer Art Mauerţtei= 
stăo Tobiwv, 6nod nen die man Sollin= 
ză ovopălowy Ad- ger Steine nenut, 
pa 705 XioAhppov, că die fi durd Sorin 
maia îocpEpowy mă und Şarbe davon 
ară sic ră etăos wa unteriepeiden. | 
sis 70 yp&pa. 

Av îgov sis mp Bijt du nicpt în 
Tauzipy;. Găttingen geivețen ? 

"Oy ebdds 6zilow Sein; gleict) Bin= 
and 7 Năpvyaii xo- ter Morbheim Îciei= 
piGezau 1) oxpăza E. betjid)ber eg. Ias 
xevo Go sis zodrov în biejer Yabrâzeit 
zâv xaupâv Tod Xpăvov im Gelbe eine fegăne 
mdyvee play modă SBitung tut, ișt 
xi Evepyeay ek eine Pilanze, die în 
zâv nâpzov, vai Eva Ddiejer Gegend tar 
purâv God xadieg- gebauet tvird, und 
Yetrau Tod ei; zod- Die ic) mie fiir das, 
zov soy vânoy, nod ipa8 fie îțt, exfannt 
îrod Ey 8ăv dea batte. 
20 9Toyasdi) noi: 
ensivo &rod eva. 

Koi zi etvar and;  YRa8 denn? 
Tăpanos, & notes  Tabaf;er ijt aber 

Opoş %v etvat ps- benn nicht braun, 
Aavă, naos eis = tviein eines Bates 
Tapanodkumv zoă Doje, bie elder,barz 
Tasţâs povw ză yo auf er văchit, Ținbd 
câ, Bob adEd- gang bedectt it fc5=
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mushate mari veizi ver, ebvat oxenaap&va nen grofien Biittern 

frânzi, shi di tru njiză pă ebuogepa penpăda, voim Îcpănțien Sriin, 

carecido plantă. se ba Opaorpăowva, und auâ der Mitte: 

scoală iînsusu unu 10 drd Thy p&owy einer jeden Lange 

cucsanu forte inaltu, SX&oTov «pvTod oră jăjiegt ein Dober: 

care scoate floare verat Enâvo vas Stiel în die Sobe, 

soshe di vrtosu abis Toddă Sb- der tote Bhumen 

mushată boe. Ade, 6. 6noiog Ewpălei bon prăcptiger Yarbe. 

dna, ăvăn). BEou- trigt. 

GETOV VPOPATOS.. 

Shi aiste floare da — Kat adră ză vom ISerben die Buz: 

dipoia frutulu, tru 5(ovv Exerza zăv men Denn burel) eine: 

care este tabaca?- - Xagnăy nod negleyet Iruegt erțegt, Die den 

dv TăBanov; Tabat entpălt? 

No; cucsanlu nu 2. "Oyr 6 mavi0e Rein, Der Stie 

are ma seminca, ta- dy Eye TApĂ Tv trăgt nu den Gaz 

baca se faca di aiste smâpov, nai 5 Tăpa- ment, der Tabat bez. 

fvânzi, care se usucâ os Vivera And aără jtebt au8 ben Blătz- 

shi se freacâ, icâ ză ebăa, ânod E- ter, die getrodnet 

le facu ligaturi trâ părvovrat ol zpiBov- unb gerrieben îver= 

tutune. -ou, 3 palbvovrau 26- Dent, oder in Mol 

uara, vă mâv mamvây. lent gebraucht au 

Raucgtabat. 

Curiosu! ma vrute  'Todro sivar napă- Da8 ijt Îonderz 

Stefu ajiusate si ofov ps; “rpamn- bar! aber lieber Gtez- 

ajunzi Ilfeldu, eu uEve pov  X&pove, pban eile în Sk: 

yreamu si amu acu- fukoov vă 229%qs ei feld angutommen ; 

rată dare tru shtire 7 "Ihqeăov 270 â. ic Bătte gern uim= 

di elu. -panodaa, vă Exeo play ftânblice Racpricht 

| demmopepii etânaw dabou? 

nec, aTod. 

Catrâ ci? Aari; Yarumn ? 

„_Câ parintele ameu Emebi mă 6 ma- Mein Bater tvill 

va si me ducâ dupâ râpas ob Vede vă mic în einigen Sab=: 

nascanci ani acolo, pE 6517719 Erei ue en dabin bringen unt.
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“si studuescu pânu la 
filosofia. Este for- 

_mosu locu ? 

„Este unâ njică ei- 
tate, shi Ţonlji ci. in- 
veagâ, acolo, se adună 

“tru unu mare adara- 
mintu, care mainante 

-era monastiru. 

Vizushi civa di a- 

celji 3oni? 

Vizui  directorlu,. 
invecitorlji shi ascul- 
tatorlji; eu  eramu 
pânu -shi la examenu 

-di retorilie, iu” nas- 
canci di acelji foni 
„cenurâ publice greauri 
latineashte, nemcea - 

“shte, francezeashte shi 
“englezeashte, ma eu 
-aveamu mare reve- 
vencie si facu cu elji 
cunoashtire. 

Shi cancido erai 
“tu incljisu, di ascul- 
tai luere ci nu prin- 
-deai ? 

cita xpâwa, dă vă big gur Uniberțităt 
omovădiw Exet Eocsie meine Stubien da 
Ti eriosocptav Eivou fortaujeben Ijt ea 
sipoprog T5nog; eiu Îchiner Ort? 

63 ijt ein Elecfen, 
mos, x oi vea 6- unbbie jungen Qeute, 
pod onovăăCovv &uei, die da ftubiren, find 
ovvepxowma. sis Evo in einem grofen ez 
peyăiov utipiov, ză băube berfanumelt, 
&moiovy 1jrov rporii- baâ ebebean ein $lo= 
“ep povastijptov. ter iwar. 

Eiec pepwnode d- Daft du bon 
70 arobs mode voua; ben jungen Qeuten 

ivelche gejeben? 
Ea măv oxodăo- Şt) babe den QBi- 

XI Tobs waoxd- veftor, die Sere, 
Aobs, 00 zods pad- und die Studirenden 
Tăg îjov pădora cd. gejeben ; ic) babe îp= 
Tapăv sis play f1jro- gareinerSRedeiibung 
pui ped&rrv, &nzv beygeivobut, da eiz 
pepiuoi ară arobs nige bon ben juugeni 
zods veovg BEecptbvyj- Reuten bfjentlid ez 

zatbvioia dnrovs de gebalten im Sa- 
Tv Ăariwxiiy , teinițepeu, în Deutz 

Yeppavziv, "padă- feet, ian Îtaugbţi= 
XX Gypărav Îcen und îm Gu 
îvăhenzoy, GAY siya giijeu, aberic) Bat= 
Toddhv avorodiy vă te aubiel Ebrfuregt, 

Eivou pla mopă- 

Gay 
> 

sic 

po Vvopplay pă an Betauntichaţt 
aro. imitibuen zu 1nacgen. 

Ko îioov 205 md Bijt bu denu da im 
Tora udetap&vog poa, 

Ss > > 7 P dă y &NOVIS Tory 
para 670 Stv Ea 
TaAdufaveg ; 

mereingejebloțjeu ge= 
ivețen; und BaţtDin= 
ge mit angebirt, die 
du nicht berțtanbdejt?
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Di cutotalui nu;  llovrăzaorw adr SD gang ud gar 

aista panigyre cenu ; navipopis Expă- nicpt! die Geierlich= 

ma unâ zuâ; e alante ze păvov play “ij- feit Bat nur einen 

le tiecui cu insusu pfgov măs ăddos 2 Tag gemă; Die 

ingjosu imnarea; eu răs Eperoryetplorjv anbern find aungez 

vizui unâ moară cls Tă vă reg toanbt, die Gegend 

di carte, shi vrtosu 7ăv zâmov 2 side zu dureitreițen ; ic 

me esudisii, cum îva yaprâuvăov, xcd babe eine Sabier= 

poâte si hibâ unâ EVabpaga mod, mâs itiible gejeven, und 

albă materie di ahtare 2unogei vă tn pie bin febr beriviunbert, 

-petici unse. dem Bin ară ară dak man eine În 

„mă Xepooutva mavia. iveibeStajie aug den 

fo Băglicpen Sume= 
pen macben fani. 

Proshpectulu lip-  “H Vewpia mine - Die Muâţicbt mu 

seashte Iiteldu si vă ya pata sic în Sel ivobl rect 

“hibă mushatu, zicu, 72 "TAgedov A&yobv În febn man agt, 

„câ acolo suntu munci 7. sivar Eusi 7690 e8 ind, da îo Bope 

“inalei. SbrAă Bovvă. Berge ! 

„Ne, suntu mulei, Noi BeBora, sivat reylic) gibt e dez 

“ma locu este di elji zoXĂ& uws 6 T6- rent biel, aber der ot 

ahtantu multu înve- zoc sivav 7690v îjt Î0 bollig damit 

zigatu, catu nu are 04) 7epiTerXIopsvog eingejeploțien, daf 

verunu  proshpectu ; dm ară îi îv er gar feine Vusjicpt 

- lipseashte omlu si Zeu wâplav Vw - Dat ; man anu$ bie 

se alin pre aishei plav pene vă d- Berge erțteigen, uub 

munci, shi disupră vaii zwvăg ei ară pbert tpird man Șiir 

lji se vesplateashte să Bovvă, mal Eno feine SMtiipe . Durd 

copuslu cu premu- Tănpâvera tă 7ăv Den fepințten Anbliă 

shatlu proshpectu xâzov 70 pă Tv bon derYBelt belobut. 

a umilji. Ma las Opatorăzmy Vewplay 9[Dber ivit ivolleit uz 

urmâmu calea ano- 700 x6opov. AA âs fern eg Țortieben, 

astrâ; shi cara tre- GuodovYowpev dv nacdem man eine 

ce omlu unâ milă ăpăpov pas dep 05 Meile jenţeite Îlfelb 

incolo di Tlfeldu xapm zvag Eva piă- gutiictgelegt Bat, .
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ajunze Nordhausen. 

Citatea aista lip- 
seashte fârâ indoire 

si 'hibâ mushatâ. 

No, nu este! mi- 

tropolea anoastrâ 
me ariseashte multu 

ma gjine; casile tru 

tute loate, nu suntu 

formoase, -keatrash - 

este torte 

urutâ, shi oaminlji 

ternarea 

au unu extra portu, 

shi a parte muljerle. 

Calea pânu Gota | 

este acceptu? 

Ne, vrtosu acceptu, 
are multe plâsi di 
arbori, câmpi, zenji, 

Shi valjuri, câtu nu 
poate omlu neci ună 
minută si aibâ zamane 
lungâ. 

„__ Nacâ disgustâ, om- 
lu si jinâ Gota? 

No, verun” oarâ nu 
poate si disgustă, 
ma si hibâ plinu di 

Aov Exexewa rod fomint man nad) 
"TAcpt5ov, Epyera sic Norbbhauţen. 
ză Nopâydovlev. . | 

Ari mc mp Die Stadt mu 
me Xopls Gupiio- obne Bivebfel feb 
Nav vă tva modă Îcpin feyn ! 
epopee. 

"Ox 2 eva! i Sein, da8 nicptt 
254) pas 1 urjrpâ- unfere Sauptitabt 
mos pă aptoai mod gefăllt mir biel bej= 
mepioobtepov ră 6- fer; die Dăuiţer find 
omtua Ev mpever îv im allgemein nicgt 
sivau e5uoppa, 5 A9- Bibi, da3 Steiuz 
Grpwrog sivar modă pjlajter iți febr 
âxapvâg, nai oi xăno- Îepledt, und die 
no eivau Evăupevo pă (Sinivolner geben 
Xoptoriv Tpănov, pâ- bejonder8 getleidet, 
ora dă ai uvaimec. borziiglic) ba3 Şra= 

uenzitmmer. 
“O âpâuos Eos si O Sit der eg big 

zîv Porav siva. Gotha angenelm ?: 
Teonvâs ; 

No, modă zep- Sa ăuțerit angez 
mvâg” Ex mowmtia nebi,er bietet eine 
devâpa, xăpmobs, 25- Beriehiedenbeit dar, 
pove, Xa wotătăas, boi $9olz und Geld, 
sis cporov dr tv bou Siigeln und 
epopei vă Ex] zwăs Siiblern, daf man 
o5re play srp mit einen Yugen=: 
Te. li Lange Xeile 

Baben fann. 
Mi mos âvoage-  Sanijtioopigar: 

oreirat rivăc vă miikbergiiigt in So=: 
EA9q es zîv Tozov; tha auzufonumen ?. 

"Ox, dăv wmopei Sein, bariiberfaun 
moră vă ăvoapeoTij- maunicdt ander vie 
mat, ai modă rob jevu! pbnejcbiu.



        

-Ducurie; aista citate 

fâră si hibă formoasă, 

dishteaptă ti” oarâ 

ună vrtosu mushată 

shi acceptă idee, shi 

tuci oamini ahtantu 
nji se paru sharmanci! 

tru oară te ashteaptă 

forte gijine, shi can- 

cido eselahtisescu si 

ce facâ contentacie; 

cu unu zboru, eu fui 

Gota. magipsitu, shi 

tu lipseashte si me 

ljerei si ce enumeru 

oara W oarâ nica di 

aiste. - 

vă ebapesTiirat a5- 

m 1 This og Vă 

dat  eidpiogcor, dle - 

melper  e5%d6 . play 
207 Nod, Acest 

tăcov, 100, Bot 0, KA- 

TON po CpolvovTaL 

moov  Gdăegastor 98 

Smodtyovra,  ebihbs 

<B00V MO MO A 

"oviGovrar doare 

vă so 1pofevGotwY 1)- 

dovi ete Eva A0yov 

în EporţedOmv es 

<îjv Lorav, nad TepE- 

mei vă pol tos TI 

ădevav dă vă 00. 

urm Y& ovyvă d- 

uâun Tep O5TTjS: 
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au feb, erregt bie 
Stadt gleid) eine fei= 
tere und angenebine 
dee; und alte Sin= 
ivobner Îcbeinen mit 
10 [ieben8iviirbig !jie 
nebmen Dic În gut - 
auț, unb bejepățtigeii 
Tic) inmer un Deiu 
Bergnuiigen ; mit eiz 
nem YBorte, ic) bin 

bou otba gang be= 
gaubert un du mult 
mir exlauben dicd oft 
dabon zu unterpalz 

ten.
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FABULE, ICĂ PARAMITAE SHI ISTORII ALEPTE. 

Dicumu jinu ashi se ducu. 

Luplu ariki di în stungâ 1) unâ oae,shi u purta tru peshtereao: 
(omijAatov) si u macâ cu pake. Acolo iu imna Iji ese leulu (£- 
A&wv) în cale, shi Iji arake oaia; atuncea statundu luplu di 
diparte, Iji zice: Cu neindreptate nji Ioshi,?) nu va si u inker- 
diseshti. IE leulu arisendalui Iji zise: Nacâ shi tu u ai meashtire- 
di la oaspile ateu? 

Nunguam est fidelissocietui3) cum potente ( Periculosa, est. s.c. p.) 

GSejellicpațt mit den Măcptigen geivăbret un3 nie Gicerpeit. 

Leulu, gumarlu shi vulpea fecerâ socilje shi eshirâ a 
avinare, ma cu ahtare ligare, icido ci si acacă si u inpartâ. 
njiză elji. Cara avinară multu, zice leulu a gomarlui: Lja 
shi le inparte cu minte. Ashi le face gomarlu trei egali 
(foa) pârei, shi le bagâ di inante zicandu: Loaci vâ. carecido- 
acea ci lu ariseashte. Atuncea leulu se niraeashte pre nedukirea 
a gomarlui, lu bagâ in gjosu, shi lji vearsâ macile. Dupâ 
aista zice a vulpilji si le inpariă, e ia le Ija shi le face unu 
stogu, shi trâ. ia cenu vrtosu pucinu. Vizundu leulu aista, ]ji. 
zice. Care te invică si inparci ashi cu minte? Shi ia |ji 
respune (dzoxpiverai): Pacirea a gomarlui. 

Luplu mulă (GăăQe) pevlu, ma nu mintea. 

Luplu cazu in esarcu, shi tra si scapă di periculu ru- 
7 a . . A . - gâ, (Exapawd)ese) cu Șuratu si lu ljartă, câ tru bana lui nu va. 

1) Citeşte: strungă; 2) citeşte: loashi (= loaşi); 2) societas.
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si macâ: carne, ma ergji shi radicini, icâ mâ peshti; shi cu 
aista condicione lu lasarâ. Cara intră tru unâ padure macâtu 

_Xizu unu porcu ci se intevalea tru muzgâl) unei barâ, zise: 
Aistu nadeveru (BEdara) va si hibâ pescu, shi tru oarâ lu 
esucuti. | 

Scoativea a veului (1 Exăinroe) este urutu hieru. 

Callu pashtea selegjitu .(2425%eg06) pre unâ vrtosu mushată 
livade, ci se adapa di unu isvoru, a cui apa era limpidâ ca. 
cristale. Unu cervu vinea shi. ]ji cuturbura. apa cu coarnile. 
Ma cara nu putea si shâ scoatâ reulu. pre elu, intribâ ommlu, si 

turi câ poate eu afutorlu a lui si lu pidipseascâ. E acelu lji 
zice: Ne, seste câ ljei frenlu în gurâ, shi se lasâ si lu incalicâ. - 
“Cara vru shi lu incalicâ, in locu se pidipseascâ cervulu, se 
fece elu selavu a omlui. 

Nu imindueseu tuci ashi, dicumu grescu. 

Luplu -alaga fumitosu si aflâ iuva hranâ. Vine un” oarâ 
“la unâ calivâ, shi avde câ planze sarmanica, shi muma ci u 
ficusha câ seste câ nu se acumtinâ di plangu, ti” oarâ va, 
si te dau a luplui. Luplu avzindu aista, shezu multă oară 
afoară, - shi - ashtepta cu gurâ cascatâ. Ma cara intunicâ shi - 
sarmanica se acumtinâ, incipu muma si u disnjardă, shi si 
lji zicâ: Nu ai frică dashuru ameu, câ seste câ jine luplu, 
va si lu vatamâmu cu sula aista di heru. Cara avzi luplu 
ahtare greaurâ, fuzi invirinatu zicându: Tru aista calivâ alte 
mindueseu shi alte facu. 

Acea ci €-tru mană nu € menesună. 

Trecundu unu cane unu riu cu carne în gură, shi vi- 
zundu tru apa umbra a lui mindui, câ bucata acea ci |ji se 
vedea in gjosu este ma mare dicatu acea ci avea in gurâ; 

:) Citeşte: nzuiga. | _
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ashi lasându acea ci avea in gurâ tra si lja acea ci 'lji 

se vedea, a remase fârâ di daule. 

Dipavte di ma wrtosh, di tine. 

Riulu aducea dao oale, unâ di cerinâ, e alantă di aramâ 

(4d)nopa), shi acea di cerinâ zicea aceljei di ramâ: Diparte 
di mine noatâ, shi nu aproape; câ si furi câ dai di mine, 

me facu tutâ spică, si se nu vruri eu si dau di tine. 

Indârlu cu dâma (Şmpiov) a lui bagă minte. 

Corbulu ariki unâ bucatâ di carne; shi asburâ pre unu 
arbure si u mancâ. Vulpea ci lu vizu shi avea mare apetitu 
si u mancâ; se duce curundu sub arbure, shi incipu si alavdă 
corbulu zisendalui: O ci mushatu. pulju eshti! aharzai si hii 
amire a puilor sera aveai boace; ma pecatu (%piha) ahtare 

mushatu puljui si nu aibâ. boace! Corbulu avzindu aiste a- 
lavdaesuni se umflâ, shi tra si nu minduiascâ vulpea câ este 
fârâ boace, dishceljide gura tra si spunâ boacea, shi carnea |ji 
cade di ingurâ ingjosu, tr” oarâ u ariki vulpea, shi arisendalui 
pre sub buză lji zise: 'Lute le ai, corbe, ma minte ce lip- 
seashte. 

Mulze lapte, 'shi nu scoate sanzi ; Nemalo ce 
este lâna shi nu kelea. 

Tru un locu unâ veduâ avea unâ oae, care cando vrea 

si ]ji lja lâna, u tundea reu, câ talja di adunu cu lâna shi 
carnea; shi -oaia li zice cu doru: Ci nji incaki kelea cu 
toarfica, canda vrei si me bileshti, nu si me tunzi? Seste câ 
te lipseashte carne, doamâ, lasi jinâ hasaplu shi elu va și 
me taljie tr oarâ; e seste câ te lipseashte lana, lasi jină 
barberlu si me tundâ shi si me scapâ. 

Se înduperă orbulu di muru, shi Vi se pave, câ ma 
incolo nu este locu. 

Unu shoaricu se naseu (2yew%,9%) tru unu canistru, shi nu.
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mânca altă, ma nuci. Se agudi un! oarâ si iasâ di in cani- 
stru, shi cara află alte multe plâsi di gjele, zise: O di minte 

ci portu! eu mindhieamu, câ nu este altâ casâ afoarâ di ca- 
nistrulu ameu. 

Piesorlji acel: cu minte plangu ma înante di 
ci li la foamea. 

Porculu agrulu shedea unâ zuâ sub arbure, shi intru 
xea dineilji. E vulpea ci trecea pre acolo lu viza sub unu 
arbure. Catrâ ci fârâ verunâ lipsire- ce intruxeshti dincilji? 
Shi acelu respuse: Nu u facu incotu, câ seste câ nji jine 
neapandaxitâ verunâ lipsire, shi ji amu indrepei, tea si nu 
shedu atuncea si Iji intruxescu, cândo si me lipsească. 

Acea ci nu prinde omlu, nishoru u cine tă civa. 

Acolo iu se mintea cucotlu tru cuprie, află unâ diamantă, 
Shi vru si u mancă ma nu putea; câ nu este trâ mancare. 
„Atuncea zise: Dâmâ câ ahtare mushatâ lugurie nu aharzeash- 
te civa! Ma vreamu si amu unu gracu di orzu, dicatu ună 
nilje ahtare ketricele. 

Oaspile se cunoashte tru angusteaga (0văynr). 

Doi vaspici fecea cale di adunu, shi aflarâ unu utsu. 
Unu di elji cara lu lo frica se alinâ pre arhure, shi se ascunse 
tou frânzi; e alantu cara vizu câ este periculu cazu in pade, 
:shi se fecea canda este mortu. Cara vine ussulu Iji anjurzi 
urecljile shi narea, e acelu tra si nu lu cunoascâ ursulu câ 
este jiu, shâ -cinea adiljavea; câ spunu, câ ursulu nu da di 
trupuri moarte; ashi cu minduirea câ este mortu, se dipartă; 
e alantu ci era tru frânzile di arburi ascuntu cara se depuse 
in gjosu lu intrebâ: Ci lji zise ussulu tru ureelje? Shi acelu 
lji respuse: Nji demandâ di au in ante, si nu facu cale cu 
:ahtare oaspici di .cumu shi tu. 

Ne
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Acelu ci va si facă reu, află oeasione. 

Luplu vizundu njellu iu bea apâ di unu isvoru, brea1) si 
lu esucuteascâ. Trâ acea statu insusu shi infura' njellu, câ. 
canda ]ji cuturbura apa di nu lu lasa si bea; e njellu zicea, 
câ nu este putere (2bvarv) si cuturbură apa, câ cura di 
insusu ingjosu. Cara se rushină luplu cu aistu respusu ji zise: 
Ma anlu ci trecu nji infurashi parincilji. Shi njellu face, câ. 
anu nu cra neci faptu.. Atuncea zise luplu: Eu vedu câ 
gjine shti si dai greau a greilui, shi ashi lu acacâ di lu fece: 
bucâci. 

Zaconlu face tute lucrile nishoave. 

Vulpea care nu avea vizutâ verun oarâ leulu, cando trâ 
fortunâ (7571) lji eshi inante, di intenje ahtantu si aspaire, 
ci trâ pucinu nu dede petale?). A dao oarâ napoi cando lu 
vizu, se aspare ne, ma nu ca di intenje. E cando lu vizu a 
trei oarâ, nu ma nu avu fricâ, ma nica ahtantâ curațâ lo, 
ci se duse di sburâ cu elu. 

Stranjea nu face omlu. 

A gomarlui se aurâ si poartâ lemne. shi cara fuzi di la 
domnusu se duce in padure, shi află unâ kele di leu, u lja 
di se inveashte tru ia shi incipu si aspar alante prâvzi. 
Fuzea dicara di frică shi oaminlji shi prâvzile câ lu cenea 
trâ leu. Ma cara se sculă unu mare vintu di lji esulâ 3) lkelea 
shi ji se spuserâ urecljile, atuncea tuci curundărâ, cu puleane: 
shi esumâzi di lji umflară sumarlu, tra si shtibâ câ este 

“gumaru shi nu aslanu. | 

Pazuvia (Oamagia) este ocasione a multoru veeci. 

Unâ vulpe fumitoasâ intră pre sub ună, angustâ guvâ. 
tu caliva unui picuraru, shi cara vizu carne shi pâne li 
vine apetitu di le mancâ. Apoia lji se unflâ pânticlu, shi nu 

  

„2 Poate fi greșală pentru: vrea, dar poate fi și Brea; 2) citeşte: petalle ș 3) citește : sculă.,



  

S 

19% 

putea si easâ afoarâ. Ci face, inceapâ si suskiră shi si alatrâ. 
Ashice unâ altâ vulpe, ci trecea pre acolo, shi avzi suskirarea 
a -ljei se aproake di ia, di u intreabâ, shi vizundalui câ ei 
este, |ji zise: Shezi tora acolo iu eshti pânu si te dissufli, 

Shi si te faei dicumu erai cando intrashi. 

Duleeaţa aduce amareacă. 

Tru uhu magază se virsâ njere; shi mushtile vinerâ di 
manea. Ma cara Iâ se alikirâ csiesoarile shi ma nu putea si 
asboarâ, acolo iu se nica, zicea: O laile di noi, câ trâ pucinâ 

hranâ nâ keardemu jiaca. 

Mencsunoslu shi si furi că spune indreptătea 

nu (ji se creade (nos TSVETaL). 

Unu fiesoru ei viglja oile, canda videa luplu câ jine tru 
cupie, striga multe ori lucrutorlji tru autoru zisendu: AŞutaci 
luplu jine inco. Ashi se scula lucrutorlji shi ji vinea tru 
afutoru, ma cara nu vedea luplu, se turna napoi la lucrulu 

„alor. Cara u fece multe ori ingljinândalui, dukirâ câ este 
mencsunosu. După acea vine nadeveru luplu, shi atuncea 
încipu cu lacrinji shi mare sgjicu si strigă si Iji ajutâ, ma 
lucrutoriji shâ minduiră câ se ingljineashte ca mainante, di 
meci se minarâ; shi luplu nu avundu verunâ fricâ stinse 
uta cupia. 

Lucuvlu shi darea înprapa nbugucashte oaminiyi. 

Unu aratoru aproape hiindu si moară, shi cara nu avea 
avere si lasâ a hiljor, ma lji vru inima si lji facâ buni 
aratori shi cselahtiserici Îji eljimâ la patu shi Jâ zise: Hilji 
amei! voi vedeci câ se apruke oara a mortilji amei. Tutâ 
averea amea caftaci u tru jinje, shi va si u aflaci. Dupâ pucinâ 
oarâ ji lasă cu sanitate. E hillji cu minduirea câ avea elu 
acolo. verunu' thisavru ascunsu, loarâ tr” oarâ sapile di sapară
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cu mare curundeacă tută jinjea; thisavru di alihea nu aflarâ, 
. . ae . a pi 

ma jinjea di multâ sapare dau ori ahtantu frutu (xagză”) dede. 

Istorii shi Spuniri. 

Unu fudecu trâ aducere aminte. 

Seipiu Emiliulu fece Roma unu fudecu trâ aducere 
aminte. Doi consuli se dishputea tru. senatu, care di elji si 
se ducâ tru gubernie (20ixraw) a Ispanilji; di aishei unu 
era neavutu, e alantu seljinesu (eetăăpyvpos), shi amendoilji 
avea nemalo ci lji defendea. Cara vizu Emiliulu ahtantă mare 
dishputacie zise: Domni! euaflu trâ gjine si nu se ducâ ne unu 
ne alantu, câ di doilji nu nji se umple ocljulu. Unu câ nu 
are civa, e alantu, câ ne un” oarâ nu se satură. 

Carecido shtie iu lu strânze shtifla (5x29 pa). 

Pavlu Emiliulu conzulu a Romilji se disparei di muljeri- 
sa. Oaspiclji a lui avea inima rao pre elu shi se ducea di li 
zicea: Nu este muljere ta intreagă tru minte (06epwvy)? nu 
este mushatâ? Dicara catrâ ci si u lashi? Ma aistu ci lji 
shtia, stepsulu, tra si spună câ nu prinda scopolu a, lui, câftă 
di ji aduserâ sbhtifla, ashi londalui u tru manâ I4 zise: Nu 
este aista shtiflă mushatâ? nu este cu mastorie (TEX) faptă? 
Ma cineva di voi nu shtie, iu nji stranze csiesorlu, afoară di 
mine ci u portu. - 

Di tută zu examinarea a vetilji a lui. 

H xazOmpepwvăj EEtraoie 705 Emwnd ov, 

Tutâ zuâ lipseashte omlu si se intreabâ. Aista avea 
zaconu pythagorikeshtilji filosofi, di intreba sufletlu a lor 
seara cando vrea si se apunâ. A cui reu statushi azâ contra? 
Ci stepsu ce vindicashi? Tru ci te indrepseshi? Ci e dicara 
ma gjine di aistu zâconu si examineaseă omlu vetea a lui 
7uă în zuă, cumu tricu tuta zua. |
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Trâ avideve cenire a mare (Smeprkpăveta).!) 

Unu omu avzindu câ- oaspile a lui amintă mare ofikie, 

se duse si ji oarâ. Aistu unflatu di cenirea a mare, shi 

fecendu se câ nu cunoashte oaspile vecljiu lu întreabâ, care 

este? Câtrâ care acelu dicumu era ingljinericu shi disfaptu 

tru sburire, Îji zise: Nji este fale di tine shi di tuci alanci 

ci ajunzeci pre ahtâri ofikii; câ macâtu le loatu, kerdutu 

vederea shi avzirea ahtantu, câtu ma nu cunoashteci oaspeclji 

acelji veclji. 

Semanarea. perincilo»2) tră moartea a fumeljlor. 

Anaxagorlu cando ji dederâ tru shtie, că muri hilju 

su, ci ma doi avea, respuse: Aista ci avdu ne nou este, 

ne neashtiptatâ, câ cara escu eu muritoru (9%r0s) shtiamu; 

câ shi muritori va si nascu. E Xenofonlu, cândo ji aduserâ, 

habare câ muri hiljusu se agudi iu aducea curbane a dumni- 

zazlor, ma ti” acea nu u lâsâ in Țumitate, ma cara dipuse 

curuna di în capu, aremase acolo panu seulusi. Dupa acea 

cara întribă ma gjine di ci shi cumu fu moartea a hilju 

sui, shi macâtu avzi câ tru oaste Șuneashte muri, în” oarâ 

shă bâgâ curuna în capu, fârâ si ji se cuturbură sufletlu 

dicutotalui. 

Căâtu ajută mauljerea rao la carecido. 

TPrâ Xanthipa muljerea a lu Soeratu spunu, câ era vrtosu 

cakisparsită (Beorpaţiutvrj) shi ingarnjericâ. Acolo iu se njira 

Alkiviadlu . pre inatea a ljei câtrâ barbatu su, intribă 

Socratlu, ci poate si hibâ di nu w azneashte di în casâ. 

“ Atuncea. zise Socratlu, aravdându u ahtare în casă, potu 

apoia si aravdu cu ma nishoreacă, shi altor afoarâ infurarea 

shi baterea, in aljurea. 

Cenitoru a mare Alkiviadu. 

Socratlu vizundu Alkiviadlu iu se alavda cu averea 

  

1) Greşit în text: bzegapdiea ; 2) citește: părineilor.
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a lui shi cu posesionile (5zosrasixă)a lui, Lji aduse unâ hartâ 
shi lu bâgâ si u află acolo Athina. Cara u aflâ lji zise si | 
află posesionile a lui. Shi cara zise acelu câ inva nu suntu. 
scriate, ]ji face Socratlu: Trâ acea dicarea te ceni a marea 
incotu minduitore (porarâerov), câ nu 8 neci tru unâ parte 
a loclui? 

Mastorie a unui orbu. 

Unu orbu avea tru unâ cohe di gardinâ a lui 100 di 
taliri ingrupatâ. Vicinlu a lui ci lu vizu se duce unâ noapte 
lji disgroapâ shi Iji lja. Dupâ pucine zile se duce napoi 
orbulu si veadâ, suntu talirlji nica acolo iu lji apuse, ma 
cara se. duse civa nu aflâ. Ashi tru oarâ ji trecu pretu minte 
pre _vicinlu. alui, ma tora nu shtie cumu si lji scoata dila 
elu. Acolo iu shâ minduia Iji cade aistu dolu tru minte. Se 
duce la vicinlu di ji zice ashi: Avzi vicine bune eu vinju 
si te întrebu trâ unâ symvulie: Eu amu 200 di taliri, Șumitate 
di aishei suntu tru siguru locu ingrupaci, shi tora nu shtiu 
si îngropu shi alanci tru acelu locu? — E 'vicinlu lji zice, 
acolo, seste câ este loclu di aljumtra siguru. Tora ci face 
vicinlu.  Curundu, duce suta di talivi tru loclu di în lji 
disgrupâ, cu minduirea, câ după pucinâ” oarâ va si află 200 
di taliri. Ma cara aflâ orbulu napoi suta di taliri shi ji lo, 
cljimâ vicinlu di lji zise: Cu tut” acea ci eu escu orbu, ma 
eu tora ma gjine vizui di tine ci eshti cu doi oelji.. 

- "Yvacească vreve. 

Unui avutu domnu di Londra hilju. era torte disfrenatu 
(ă5w706) shi xudisericu ma shi a tata sui vrtosu neplicatu, 
tv acea neci parte nu lji las tiu testamenta a lui. După moartea a tată sui vine intresu se tunusi trâ laeci ci avea faptă tru tinereacâ a lui, Shi incipu se banează unâ ban intreagâ cu minte (s0ppova). Cara invică di apoia câ tatâ su



201 

nu ji lâsâ civa, dipu nu murmura pre elu, ma nica cu mare . 
reverencie (6£3a6) grea trâ elu aiste greaiuri: Vrtosu gjine 
fece tatâ nju. Eu ahaszii nirairea a parinte njui. Aista plicare 
ajunse tru urecljile a frate sui, care plinu di bucurie si 
veadâ frate su tunusitu shi indreptu, se duce di lu aflâ lu 
lja di gushâ, shi lji zice aiste trâ cancido trâ aducere a minte 
greaiuri: Frate! tu vezi di tru testamenta câ tatâlu anostru 

„me lasâ universalu - kerdisitoru a tutei averilji a lui, shi elu 
vru ma acelu di atuncea aspartu shi neplicatu hilju si lu lasă 
fâră parte, ma nu acelu di tora indreptu omu. Ti acea ia iu 

-ce dau partea ci ce cade. 
> 

Semanare tru virinu.. 

Solonu unu di shapte filosofi aflâ un' oarâ soclu a lui 
vrtosu inverinatu shi Țalitu, shi cara lu lo cu elu lu duse 
pre unu inaltu turonu shi ji zise si breascâ di pre virigă 
casile. Cara u fece inverinatlu atuncea se shucâ Solonlu di 
lji zice: "Tora minduia ce, câte bilei shi virini fură, suntu 
shi va si hibâ sub strâhle aiste. Cu aista vrea si spunâ, câ 
neci acea cama njica casâ nu este fârâ virinu shi bilei. 

Zografia a mortili. 

“Tra zamanea acea vleke cando vrea si zugrafisească 
moartea shi starea a ljei, u facea pre aista plase. Zugrafisea 
unâ lungâ facâ, di oase uscate, fârâ oclji, fârâ ureclje, fârâ 
nare, dispuljată fârâ carne ne mascuru ne feminâ, tru unul) 
manâ cenea cosa, e tru alantâ sate di arinâ. Cu aista vrea 
elji si nâ bagă di inante energia shi starea a moartilji; 
câtrâci. 10. faca aista nu avundu: oclji cljamâ, câ moartea este 
oarbă, shi nu breashte pre fâci, urgjeashte, shi tace si cadâ 
ocljilji. 20. Uveclje nu are, câ rugâcsuni (ropaxaisoec) shi 
ceariri nu ascultă, ma aiste greaiuri shtie: Omu hpseashte 
si mori. 80. Nare nu are, câ nu u amanâ bune njurzirle. 40. Câ 
este dispuljatâ fârâ stranje, va si spună, câ omlu cando se 

1) Citeşte: ună.
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neashte este dispuljatu, shi cando moare civa cu elu nu ja. 
50, Câ este fârâ carne semnuface (9hatve), câ mortea mancâ 
marlji, greashlji shi sanitoshlji oamini. 60. E tiu unâ mană 
cu cosa ci talje earbâ, este, câ tutâ carne este ca earbâ, shi 
tru alantâ cu sate de arinâ, va si zică, câ carecido omu are 
oarâ, terminată. 

Cuviosita (1 Tiegrţera). 

Plutaxhulu nâ spune, câ unu Athineu află in cale unu 
Fghiptianu care purta sub mantelu ciushtu ci ascunsâ. Cara 
intribă Athineulu Eghiptianlu ci poartâ? ji respuse: Acea 
portu sub mantela ci ne tu, ne altu verunu va si shtibâ câ 

ci este. La Criclji era ahtare zaconu, si nu cuteazâ cineva 

si intreabâ verunu di afoarâ di iu jine, shi.care este shi ci va? 
Care intriba di aiste, lu batea cu verzi. E seste câ respunea 
intrebatlu, pidipsirea ji era focu shi apa. Materia a zaconlui 
aistui era. ti” acea, tra si afugâ carecido diacutotlui curiosita, 
shi neci si lu doarâ caplu cumu baneazâ alantu di dinde, e 
trâ bana a lui si nu aibâ cashtigâ. Plutarhulu shi Pliniulu 
nu potu nemalo si alavdâ Porticlu Marculu, câ verun” oarâ 
nu intribâ, ci nao este Roma, ci face acelu i alantu in casă. 

Cuviosita si aude nale. 

Avgustulu mare invecitorlu a bisericalji nâ aduce a 
minte unu miraculu (Voua) ci tru unu theatru, cando era 

oamini adunaci, cu mare boace striga, zisendalui: Înco, înco, 
eu si spunu a cuicido câ ci minduiashte. Shi tru oarâ pre 
aista boace se adunarâ uuâ1) dunțae di oamini, câ carecido. 
vrea si avdă, cumu poate si hibâ aista di omu? Cara tacură, 
tuci, shi ashtepta cu mare ardire a inimilji ci va si hibă, 
shi ci va si zicâ? atuncea sculă boace mare shi zise: Vil; 
vultis emere, sed vendeve caro, ci va si cljamâ. 'Tuci vreci 
eftină si cunparaci, ma seunpâ si vindeci. Pre aista incipu- 

1) Citește: ană,
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ră oaminlji si aridă, shi carecido si zicâ câ indreptatea nă, zise, . 
câ ahtare este natura a omlui. 

Fvacească une. 

Scilurlu amirelu a Seythlor vizundu câ lji aproake oara . 
a moartilji, caftâ di ji aduserâ unâ legaturâ di verzi strinte-" 
ligate, shi u dede a optuzâglor hilji si u frangâ; ma cara 
neci unu di elji nu putu, u lja elu tru mană, shi cara u 
dislegâ, nishora putu si frangâ unâ câte unâ. Atuncea Iâ 
zise parintile, videci hilji, ligatura ligatâ câtu este fortâ, e. 

disligată cu ci nishureacă se frangu? Ashi shi voi seste câ 
banaci tuci di adunu cu fraceascâ vrere, neci unu neoaspe nu 

va si vâ poată, e si furi câ vâ dispareici, atuncea, icido neoaspe - 

va si vâ poatâ. 

Reu crescutu ficsortu. 
. 

, 

Unâ doamnă mintimenâ avea unu hilju, shi ahtantu 

lji era fiică si nu lu lanzizascâ, câtu nu ma ia, ma shi 

tuci di in casâ nu cutiza si lji aspargâ volta. Ficsorlu di 

mare lasare pre voltă a lui vine di se fece unu njicu tyranu, 

truba di reu, cando nu ji se fecea kefea. Barbatlu a domnilji,. 

fara, oaspiclji lji zicea, câ. nu face gjine cu fiesorlu, shi câ 

ashi va si lu keardâ. Ma tute incotu. Unâ zu acolo iu 

shedea tru odâ a ljei, avzi câ planze hilju su tru uboru,. 

care di trubatu ci era shâ zgrima faca, câ unu uzmilearu 

nu ji dedea unâ lugurie ci câfta. Ci grobianv eshti, face: 

doamna a uzmikearlui, câ nu lji dai luguria ci caftâ; t- 

oarâ. si lu asculci. Pre pâne, doamnă, zise uzmikearlu, lasi ji 

creapâ caplu pânu mane, shi napoi nu va si u aibâ. Pre: 

aiste greaiurâ se demonipseashte doamna, shi trecundu pretu 

oda iu era, barbatu su cu nescanci oaspici, lu roagâ si jină 

dupâ ia shi si azneascâ unu ahtare nerushunosu uzmikearu, . 

ci sta contra a doamnâ sai. Maritlu, (5 95(by0s), care fecea 

ahtantu volta a muljeri sai câtu ia a hilju sui, se duce 

după ia sculându numerlji, e oaspiclji staturâ pre frida si. 

! - 02
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„veadă tră care era disputacia. A lai, zise domnulu a uzmi- 
“kearlui, cumu cutizashi tu si stai contra a doamnâ tai? 
“Catrâ ci nu dideshi a fiesorlui acea ci caftâ ? Doamne, face 
uzmilearlu, lasi ii da doamna seste câ poate. Are Țumita 
te di oarâ ci vizu luna tru covâ, shi caftâ si ]ji u dau. 
Ayzindalui aiste greaiurâ domnulu shi oaspiclji nu puturâ si 
se cenâ di aridere, shi doamna cu tutu acea ci era niraită 
nu putu si nu aridă, di apoia ahtantu se rushinâ catu vine 

“di se indrepse, shi di nebunu shi laiu ci era lu fece di apoia 
ahtare ci te loa bucuria si lu vezu t). Multe mamânşi lasi la 

-di aista imvecu. Ă 

Stirea 2) scapă di moarte. 

Dionysiulu tyranu eshi un” oarâ in piacâ. Shi cara trecu 
tute bolile, vizundu njizâ alante shi unu filosofu care shedea 
tru unâ boltă, lu intribâ: "Tu ci vinzi? e filosoflu respuse : 
eu vindu inveclu. Câtu lu dai, lu intreabâ Dionysiulu ? 600 

„di forinte. face filosoflu. Cara Iji plati Dionysiulu câftâ si Iji 
lu da. Pre aista Iji zice filosoflu: Quid quid agis, prudenter 

„agas, et respice finem, acea &. Icido ci faci, fâ u cu minte 
shi munduia 3) ce scolusma. Aiste greaiurâ intrarâ la Dionysiulu 
tru zaconu di le zicea tutu di unu, câ le cunpară seunpe. 
“Se agudi um oarâ trâ mare iyrania shi neindreptatea a lui 
-si shâ sburascâ nascânci și lu omoarâ shi bagarâ si facâ 
aista vatamare barberlu cando si lu surseascâ si lji talje 
grumaşlu. Cara vine barberlu si lu sursească, ji zice Dionysiulu 
greaiură ci cunparâ, di care ahtantu se aspare, câtu di tremurare 
nu putea si cenâ surafea, ma ji cazu di tru mani. Elu shâ: 
mindui câ ji zise engastenu, shi canda shtia minduirea shi 
sburivea ci shâ avea faptă, shi |ji spune tute cumu shâ 
bagarâ tru minte. Atuncea viza Dionysiulu câ nu & scunpu 
inveglu ci cunpară, catrâ ci ji scâpâ bana. 

Di seljinesuveaa a parintelui avemane huljlu bou. 

- Învecatlu shi cu mare namâ Avistipu forte gjine plati 

  

1) Citeşte: zexd; 2) citegte: shtirea (= ştirea), 3) citeşte: mindaia,



, . 

205. 

un” oarâ un seljinezsu shi glavu parinte, cando lu intribă,. 
câtu vrea si caftă si facâ hilju su invecatu. Pre aista zice: 
Aristiplu 500 di taliri; e aistu IŞi 1) face:-Trâ ahtanci piguni 
(&szpa) potu si cunparu unu bou. Shi Aristipu ji respune:. 
Du te di cunpară, diapoi va si ai doi. 

Baterea a sumenilji. 

Unu mastoru bagatu di muljere sa si lasă masturlilea 
shi se facâ negocitoru (7rzorppoebtjs). După nescanci ani se 

inbugucâ vrtosu, shi aista paru forte gjine a muljeri sai, shi 
unâ zemane tutu ma ji se ducea inharu. Cara lanziză omlu 
trâ moarte, muljerea sa lji dedea consilie (ovppovAjv) si facă 
testamentă, shi si u aibă trn minte ma multu di tuci alanei. - 

Ashice eljamâ lanzidlu seriitorlu a citatilji si lji faca testa- 

menta, shi cara serie nescante- ]ji zise: Eu voi ci -truplu si 

se da a loclui di ce se plasâ, e sufletlu si se da tru manle: 

a draclui, câ a lui este. Avzindu aiste seriitolu esahtisi, shi 

di fricâ tremură, shi nu vrundu si serie ma incolo, lanzidlu 

apresu di niraire napoi face: nu ma sufletlu a meu va si 

lja draclji, ma shi a muljere mai, a fumeljor a meor, shi a. 

preftului a meui. Sufletlu -a meu câ cu neindreptate arikii 

laguxia altui shi u cenui; a muljere mai câ ia me bagă pre 

aista; a fumeljor câ vrundalui si Îji inbugucescu, trâ elji 

fecsu ahtante neindreptâci; a preftului a meui, câ calcândalui 

demandaesunle me ljerta, shi verun” oarâ nu me ințura ne: 

me inveca. E 

Dicum face omlu află. 

"Trei furi acacară unu negocitoru care avea mulci piguni 

cu elu, shi cara Iji loarâ shâ Iji 'inpareirâ njiză elji pre: 

Pumitate. Ma cara nu avea mancată dao zile civa, Ii lo 

mare foame, shi neci unu nu vrea si se ducâ in citate si 

cunparâ, trâ mancare. Ashi arucarâ shcurta câ care si se ducâ.. 

Shi cara cazu pre cama njiclu, ti” oarâ shâ lo calea. Aco-- 

  

t) Citeşte: (i.
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“iu imnă ji cade in com aista minduire: Hute, me tu ai 
ma a treia parte di ci lomu, nu era multu ma gjine si aveai 

:shi alante dao pârci! Cu aista minduire Ija di arucâ farmacu 
tru gjelâ. Pânu exa aistu in citate, shi alanci doi in padure 
„shâ sburerâ si vatamâ soclu cando si se toarnă, shi se shâ 

inpartă partea a lui njizâ elji. Cara vine aistu cu gjelile 
imfarmacate lu aputrusirâ alanci doi, shi cara lu omurirâ, 
ashternarâ measa shi shezurâ si mancâ cu pake (2î0%v7,y), ma 
dupâ Șumitate di satâ era shi elji tru lumea alantâ. 

Und mushată enumeracie (cirpr pis). 

Unu Braminu *) shezundu di inante a ushilji a lui ]ji 
jine unu Indianu, care fecea negocitorie shi cu acelji di atoară 
multe lori shi dâri avea. <Aushu bunu, face elu,-eu escu 
<forte inverinatu trâ reulu, care multe ori bunlu di tru mine 
«neacâ. Em eramu unu negocitoru bunu shi reu, cu pucină 
<incipui, ma eu lucrarea shi inprapa me fecsu avutu: Ma 

„<cu averea întrâ shi cashtigâ in casa amea, shi cama mare 
<cashtigâ amu, trâ bună sumenje amea; câ aista nu se 
<cunparâ ne cu auru (udăayua) di Orixa ne di altâ parte di 

“amare, Brama shi Vishenu shi tuci dumnizaci suntu martyria 
<amea, câ escu cu bunâ minduire, shi câ voi si hiu cancido 

“<indreptu shi bunu. Zi nji dicara, fratele ameu, cumu este Pi 

<aista, ci nescante ori tru unâ oarâ escu bunu shi reu, shi 
<tru unâ zuâ jinjici ori bunu shi jinjici ori vreu?» 

<Aeri dimaneacă vine unu disheljisu omu di fara amea 
«la mine, care era cu muljere shi fumelje, ma care era pre 

„<ruzină vine la mine si caftâ ajutoru. Cara vizui njila, ji 
<ajutai, aista me unplu di bucurie, shi nji fece bună inimâ. 

  

_%) Bramini suntu filosofi di tru Indie ci credu câ sufletiu 
se duce di tru unu trupu tru altu, afună vrtosu, shi 
minduescu, jie creatură (Adana) ne si u mancâ ne 
si u vatâmâ omlu. Shi alte multe cenu.
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«După uuâ 1) oarâ nji ajunse darea tru shtire (e!51;94s) di Madra | 

<câ unu Englesu me arise cu unâ mare partie. Lu blastemai 

cu tutu acea ci era shi frate nju, shi dupâ pucină oară 

cagudescu unu servu (58A0g) fârâ si nji stipseascâ vrtosu. 

«Pre ningă seara me dushu cu fumeljea amea a preimnare, 

«shi cara shezui sub salci, incipurâ fiesorlji amei si se Joacă 

«pre varigă di mine, luna nâ brea cu facă bucuroasâ, aista 

eme znuia. Acia aflâmu unu dispuljatu omu, lu loi în casa 

<amea si lu ospecu ca unu oaspe. Acolo iu sburamu di ună 

«shi di altâ vine greaiulu shi di Engleslu acelu reu di Madra 

«ci me arise. Atuncea incipui cu mare niraire shi asplindere 

«si ințuru tuci Flgleslji, e oaspile ameu era singuru Englesu, 

caista u shtiamu 'eu vrtosu gjine. Eu lu vedeamu cumu cenea 

«lacrinjle, câ nu cutiza civa si nji zicâ. Aiste lacrinji stearsirâ 2) 

«tute bunile ci Iji aveamu faptâ. Ma noptea în 3) eramu apusu 

«me batea sumenja trâ greaiusle ci Iji grii, shi az” dimaneacă 

<lu miscui ahtantu câtu fuzi vrtosu contentu». 

<Zi nji tora bunu aushu, escu eu bunu i reu omu? Ci 

«plase di spirturi (mvebuara) suntu acelji ci se batu tru 

<keptulu ameu? Ci este acea ci me face astazu si ashteptu 

cicido ci & bună, e mane iarâ si nu nji le va inima?» 

„Braminlu arise di tru înimâ shi lji zise: «Jino mane la 

«mine iar di în zare tra si ca dao respusulu, ci va si nji 

«discopirâ Brama» Indianlu fuzi shi tută noaptea nu shâ 

incljise ocljilji. Alantă demaneagă vine elu napoi, shi află 

aushlu di inante a ushilji a lui, shi varigă di elu multe cacine 

apuse shi aduncoase unplute cu apă limpidâ. Ma pre fundu 

a carecido cacinu era arinâ, lutu shi alte multe laturi. 

Vezi aiste vase zise a venitlui, <apa este limpidă, faca, 

ca soarelui Lajicashte tru ia. Ashi se lagicashte shi Domniză 

tru sufletile a oaminlor. Ma cando jine verunâ fortunâ, 

cică minteseu eu apa cu vearga aista, ti oarâ se scoală 

cavina însusu shi se cuturburâ. Dupâ pucinâ oarâ se ashade 

carina pre fundu shi limpideaca di mainante jine iarâ. Ashi 

«shi cu pacirle (749) anoastre. Veglje te, si nu zici trâ ve- 

  

1) Citeşte: ună; 2) citește: shtearsiră; (= stearsiră) ,. 3) citeste: za.
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<vunu omu ne bunu ne reu. Indreptulu omu este bunu,e 

acelu ei este pre laeci datu, este reu. Carecido omu poartă 

«tru fundamendulu a inimilji a lui ună, necurată. mintitură, 
shi pânu atuncea, shade intorticată tru fundamendulu, pânu 

“si nu u minteascâ verunâ fortunâ. Seste eshti martyrie a 

<unui lucru mare, bucurâ te, ma nu lipseashte ti” acea si ce 

«mindueshti câ facatorlu este cancido omu mare. Cando ve- 
<zi verunu reu învearâ te, ma nu blastimâ, câ acelu ci lu 

“fece, este shi singuru minduitu, shi poate si hibâ câ după, 

<pucinâ oarâ va si facâ iarâ civa bunu shi mare lucru. — 

« Fortunatu (uaA&zxos) acelu ci invegâ si avuzească, catreglu 

ca lui tru herbirea a marilji! Du te shi u inveacă, că aista 

“herbirea a amarilji jine tutulor preste capu». | 

| Atuncea îinalei Indianlu ocljilji a lui intristatu (7eptAnos) 

insusu shi zicea: «Informâ me (7Anporp5onje) tu aista, tra și 
«nu întră verun” oarâ, sufletlu ameu tru unâ arucatâ priesâ». 

Lucurlu shi misurlu, face Braminlu, «ce da sanitate, 
«shi tru unu sanitosu trupu este shi sanitosu. sufletu, care 
za cavecido reu forte funeashte shade contra. Altă mamultu 
«nu potu si te învecu, ma unâ bună shi eu minte consilie 
«(Sbuovidv) va si ce dau. Omlu are unu tropu tru vrtutea a 
«lui, ci si poatâ a multor fortuni si easâ di in cale, care 
“seutură, isostasia a sufletlui a lui, shi arina di tru fundamentu 
«putea insusu si u scoalâ. 'Tu ai ahtantu, câtu te lipseashte. 
«Du te în hoarâ, câ aratorlu este ma bunu dicâtu citateanlu. 
« Auce trecu zilile încetu (55xws) pre unâ plase, avae curată. 
“da shi minte insirinatâ, neci unu îinteresu di afoară nu ce 
caduce dâmâ, neci unâ agudire (ovpBăy) nu are ahtantă 
“anacarâ, ci si poatâ si ce arake incetlu (“jovyiav) shi rupaslu 
“a sufletlui, tu te bucuri cu lugurii bagatele ca fiesorlji acelji 
«njici, shi eshti felicitu (pamăgoc) ca, fiesorlji». 

__Dupâ aiste greaiuri Indianlu shâ lo calea, shi fece dicumu 
lu invică Braminlu, shi cu aistu tropu' shâ trecu jiaca cu 
dulce rupasu, faca a Domnizâlui se lejicsa tru sufletlui alui, 
ca Shi a soarelui tru apâ limpidâ. 

x 
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jugativu. 85 
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VOCABULAR 
—— 

In acest vocabular se cuprind toate cuvintele aromânești din . 

gramatica lui Mihail G. Boiagi, redate cu ortografia autorului și în 

parentes, când a fost nevoie, cu rostirea lor fonetică. Cifrele arată 

pagina. Uneori după cuvântul aromânesce urmează cel grecesc și cel 

german. În totdeauna urmează traducerea în limba română literară. 

A prima literă a alfabetului, 1. 

A art., servind la formarea gen. dat. singular și plural; deelinarea 

art. a pag. 17, 18, 19. (vezi: alu); a doilea, al doilea 42; a 

treilea, al-treilea; a daua, a doua; a treia, a treia 42; a daolea 

al doilea 164. 

-A prep. formând locuţiuni cu subst; a casă, acusă 133; a parte, mai 

ales 90: ce (=4â) aduse aminte, îţi aduse aminte 168; si 

lomu a minte, să băgăm de samă, să luăm aminte 164. 

A interj. a! a!'==6%, germ. ach!=a! ah! 128. 

Absencia sf. (neologism.), absenţa, 1) ânovola, die Abwesenheit 170. 

Acacu (Acaţu) vb. I, prind, apuc. Lu acagă di lu face bucâci 

[bucăţi], îl prinse de-l facu bucăţi 196; îcido ci si acacă, 

orice ar prinde 192; cumu vreci si u acagaci, cum doriţi 

să o închiriaţi, 766 Vedere vă Tv votmedovre 148; trei furi 

acapară unu negocitoru, trei furi, hoţi prinseră pe un ne- 

gustor 205. 

Acceptu [neologism]. adj., plăcut, repnvos, angenehm 190; acceptă 

idee, idee plăcută 191. 

Acea |Aţea] pron. acea, Exeivn, dieselbe 53, 193; (declinarea lui 53); 

acele |=aţele] acele, Exetvat, dieselben 41, 53; acele dao, acele 

două (decl. lor) p. 42; după acea, după aceea 119; acea e, 

adecă, TovrtoTi, das ist 122; ceva [= ţeva] tacea, nu strică, 

nu-i nimic, 88 6ădnte, Es sehadet nicht 155. 

Aceiu [Aţelu] pron. acel, îmetvoc, derselbe 30, 31, 32, 156, 160, 

-
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193, 196; 52 (deel. lui); acelzi [=aţelil=acei, 2xetvor, dieselben 

41, 52; acelu bunu zicinu p. 32 (declinarea acestei forme); 

acea înmâ vicină p. 33 (deel. acestei forme); acelzi doi, acei 

doi 42 (decl. acestei forme); acelu omu bunu, acel om bun, 

Exetyog 6 made ăvpuros 129; acelji osteani 3oni, acei oșteni 
viteji, Exeto oi yewato. srpomâizal 199, 

Acestu, fem. acesta |[=—aţestu, aţesta], pron., acest, aceasta 52, 

[Nu ne putem rosti dacă cuvântul se rostia pe timpul lui 

Boiagi, sau dacă este o formă introdusă de dânsul după influenţa 

dialectului daco-român; azi nu se aude nicăiri la Aromâni]. 

Acia |= aţia] adv., acolo; zrâ acia, p'acolo, ră a5r05, dahin 120; 
di 'acia, de acolo, EnetBev, von dorther 120; pre acia, -p'acolo, 
arâBev, von dadureh 120. 

Acolo adv., acolo, Exet, dort 159, 172, 173, 197; acolo su, acolo 
unde, no, wo 120; tr acolo, pacolo, ătă Exet, dorthin 120; 
di acolo, Exeiday, von dorther 120; pre acolo, pe acolo, Gr exsi, 
hindureh 121, 195; acolo su shâ minduia, pe când se gândea; 
pe când sta așa pe gânduri 200. | 

Acru adj., acru, EeYăs, sauer; acră, acră 37. 

Acu sm., ac, feo, Nadel 8, 11. pl. ace laţe]. 
Acumtinu vb. I, contenese; seste câ nu se acumtină. di plangu, 

dacă nu contenește de plâns, dacă nu încetează de plâns 193; 
șarmaniga se acumtină, copilașul se opri, conteni (de a mai 
plânge), wa mai plâns 193. | 

Acuratu adj, sigur, exact; anâ acurală idee, ună idee sigură, 
exactă, 179; cu vreamu si am aevrată dare tru shtire=eu do- 
ream să am o exactă ştire, play. Xexropepij etâmow 187. 

Acutotalui adv,, de tot; di acutotalui, cu totul, de loc, xa0&dov 
173; eu nu durnjii di acutotalui, eu nu dormii cu totul, Epo 
dv Exotpijfxa redeios, ich sehlief nicht viel 1/5. 

Adapu vb. I, adap; ei (se) adapa, care se adăpă 193. 
Adaramintu (adărămintu) sn., edificiu, clădire, xriproy, Gebăude 188. 
Adaru vb. I, împodobese; cama adarashi oda ata? cum ai împo- 

dobit odaea ta? 76$ £orâhoes Tip xapăpay ov? W 
deine Stube ansgeziert? p. 164; fac, dreg. 

Adiljarea (adibarea) sf, respiraţia 195. 
Administracionea st. administraţia, 2 redbwov, das Amt 176 

(neol.). 
Ado adv., (de îndemnare), adă, pe, bringe 121. 
Aducere (aduţere) sf., aducere; bă aducere aminte 

spre aducere aminte 198; 201, 

ie hast du 

x 

» de adus aminte,  
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Aducu vb. III, aduc; aducea (-ţea), aducea 194; Am'a mia ci 

aduseshi? Dar mie ce-mi aduseși? p. 161; ce (Țâ) aduse a 
minte, îţi reaminti 168; di lji aduseră, de-i aduseră 198; cândo 

lji aduseră habare, când îl vestiră, când îi aduseră ştirea 199; 

se agudi îu aducea curbane a dumnizailor, se nimeri în mo- 

mentul când sacrifica zeilor 199; aducu aminte 177; si ni 

aducu, să-mi aduc, vă &Epw p. 149. 

Adunare sf, adunare, 55vaâs, Versammlung p. 3, pl. adunări p. 9; 

21 (declinarea lui); adunare, adunare, vereinigen, Eye pag. 2. 

Adunatu adj, adunat; adunaci, strânși, adunaţi, 202. 

Aduncosu adj., adânc, profund; cacine aduncoase, talere adânci 

207 ; este aduncoasă apa? este apa profundâ? eivat Gabi 1ă vepov; 
Ist das Wasser tief? 159; dure aduncoasă, destul de adâncă 159, 

Adunu vb. I, adun, strâng; mă întâlnesc; U adunai pre livade, 

O culesei în livede, Lo Epaoa sis To A6dâ, eh habe ihn auf 
der Wiese gepfliickt p. 162; ne adaunai cu bunlu Steflu ameu, 

mă întâlnii de rămas bun, mi-am luat rămas bun dela bunul 

meu Stefan 169, âzoyatperij Orne pă my wdy pav XrârpavoY 169; 

me aduna, mă întâlnii, mă văzui 169; se adunară, se strân- 

seră 902; şe adună, se adună, se strâng 182; se adună, se 

strâng, GYWVEpYO0YTAL 188. 

Adunu (dic»), adr. prep. împreună 163, 166, 167 194. 

Adunu, vezi: b-adunu. 

Aeri adv,, ieri, X0&, gestern -p. 118; Di acri, De ieri, "Am Ex0s, 

Scit gestern p. 155; acri dimaneagă, ieri dimineaţă, 206. 

- Aflu vb. I,aflu; ex aflu tră gjine, o aflu bine, o găsesc de bine, 198; 

află, află, 202; află ocasione, află prilej 196; Dicum face (-țe) 

omlu, află 205; greailu bunu află locu bunu, vorba bună, loc 

bun află 130; află, a aflat 195; aflâmu, atlarăm 207; aflară 

195; si aflu, să aflu, să găsese p. 147; Porte gjine se află omlu 

în casă, edploxerat vhs oMă vadă ptoa sis Tăv oiuioxov rav 167; 

si află, să afle 193; si u afla, să o găsească 200; cara u află, 

după ce o găsi 200; za si me aflaci(-ţi), o să mă găsiţi p. 152; 

va siu aflaci, o să o găsiţi 197; nu aflară, nu găsiră 198. 

Afoară adv., afară, Ev, hinaus p. 120; prediafoară, pe din afară, 

ârtEw, von aussen p. 121; 193; 167; afoară di, afară de, RM, 

ausser p. 122; 157; afoarâ di citate, ZE Tis nădews, Ausser der 

Stadt 158; cu acelji di ofoară, cu cei din afară, de prin sate 206; 

afoară di cale, peste măsură, sa drep6oAiy, iibermâăssig p. 193; 

câ pânu tora ma aceea di afoară vizui, căci până acuma am 

văzut numai partea exterioară, (ră EEwrepiuă, das Atissere) 179.
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Afugu vb. III, fug; fra si afugă carecido diacutotlui. curiosita, ca 
“să fugă oricine cu totul de curiositate 202. 

Afumu vb. I, afum, xanviGo, ich răuchere p. 13; pers. II afuni | 
(=afufi) p. 13. 

Agru sn. ogor; țarină; agrile, ogoarele 186; agre, ogoare, Felder 
185. | | 

Agru adj. sălbatec; poreulu agrulu, porcul sălbatec 195. 

Agudescu vb. 1V, lovesc 207; se agudeashte (-şte) se nimerește, 
- se întâmplă, Toxaivet, es erreignet sich p. 107 (conjugarea lui); se 

agudi, se întâmplă 204; se agudi, se nimeri, se întâmplă 199; 
ci nji se agudiră, ce mi se întâmplară 171. 

Agudire st. întâmplare, sup6âvy 208. 
Ah! interj. ah!.p. 143. 
Aharzesu (ahărzescu) vb. IV, merit; preţuesc; aharzas, meritai 194; 

- aharxii, meritai 202; nu aharzeashie civa, nu preţuește nimic 195. 
Ahtantu (ahtântu) adv,, atât, 7Â00v, sowobhl, p. 126, 145; 151,198; 

ahtantu curunda, aşa “de grabă, p. 152; di ahtântă xamane, de 
atâta timp, 7600y xatpâv 163; optu ori ahtante, nau ori 09, zace 
Ori CS, ete. p. 43; ahtantă forsă, atâta putere p. 147. 

Ahtare adj. adv., așa, astfel; ahtae greaură; astfel de vorbe 193; 
si ama di ahtare. civa, să am (parte) de așa ceva, de așa în- 
tâmplări 172; ahtare mushatu pulju, așa frumoasă pasere 194. 

Ainbecu, n. pr., Einbek 184, 185. 
Aistu pron,, acesta, ăsta, 05ros, dieser pag. 51 (decl. lui); 150; 155; 

dista, aceasta, asta 193; astu, aista 158; asta, aceasta, 10570, 
das 34; asta (decl. lui) p. 52; 146, 147; trâc, pentru a- 
ceasta p. 145; pl. m. aishei (aișţi) p. 129; di aishei, dintre aceștia 
198; asshei (= aișţi) pron. pl. lui asista, aceștia, 05704, diese 
p. 5i. (decl. lui); 161; 192, 130; aiste, acestea, abTat, diese 
p: 52, (decl. lui). | 

Adungu (agungu) vb. III, ajung; adunse Nordhauzen, ajunge la N. 190; 
ci(ţi) adunzeci pre ahtâri ofilii, ce ajungeţi în așa funcţii 199: oi 
ajunse darea tru shtire, ajunse vestea, îmi sosi vestea 207, 
201; aJunsemnu, ajunserăm 172; 174; e ajunseră, în care ajun- 
seră, Gno5 Epbaoav 171; si ajunsi Ifeldu, să ajungi la Ilfeld 187. 

Asunu (axunii) vb. I, ajunez; aună vrtosu, ajună, 
mult timp 206. 

Adutorlu (axutorlu) sn., ajutorul, î) Gor;dea, die Hiilte p. 137, 206; 
striga....tru a5utoru, chemă în ajutor 197; lşi vinea tru adu 
tovu, îi veneau întwajutoru 197; cu autorii a lui, cu aju- 
torul său 193, . 

7 

îlămânzese ei 
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Asutu (agutu) vb. I, ajut; acelu (aţelu) ci(cţi) adultă (agută) 

neacutlu, înpromută Domnixeulu p. 117, Exetvos onod zdeet Tv 

rmx, daviţer Qeâ. p. 117.; afută 199; nu lâ ajuta, nu le 

ajutau 176; adutaci (<ţi), ajutaţi 197; si fi audă, să-i ajute 

197; li adutai, (îi ajutai) îl ajutai 206; va si vă ajută, axe 

să vă ajute, are să vă folosească, 0fde 9ăs âcpedeioe. p. 156. 

Ajusescu (aYusescu) vb. IV, grăbesc; că zâ ajusiei(-ţi) ahtantu, 

că vă grăbiţi înt/atâta, Er. T600v modă Gileode, dass Sie so 
sehr eilen p. 151; ajiusea-te, grăbește-te 187. 

Alagu vb. I, alerg; luplu alaga fumitosu, lupul alerga flămând 193. 
Alantu pr, cellalt; ne anu ne alanhe nici unul nici altul 198; 

alanta, cealaltă, restul, 16 Entdoimov, das îiibrige p. 147; 194, 

165; alikite ună di alantă, lipite una de alta 165; di tu 

alanci (<ţi) decât toti ceilalţi p. 135, 199; 206; ca shi alanei ficsori 

167; era shă elji tru himea alantă, erau și ei pe lumea cealaltă 206. 

Alatru vb. L latru; si alabâ, să latre 196. 

Alavădu vb.I, laud; si alavdă, să laude 194; 202; si alaudă 202; 

se alavda, se lăudă 199. 

Alavdare (alăvdare) vb. și sf., lăudare, snawety, loben p. 2. 

Alavdacsune sf., laudă, lăudare; pl. alaudaesuai, laude 194. 

Albu adj., alb, donpos, weiss p. 150; albă materie, o materie albă 

189; tru albe, în albe, pă donpe 165. 

Alegreagâ sf, bucurie. (Cuv. se aude numai în Albania). 

Alegro! ce bucurie! &orâr! lustig! p. 128. 

Alegrezu vb. I, mă bucur, mă înveselesce; care zrea si alegreasă, 

care ar fi bucurat 172; care alegrează, care înveselese 180, 

Alegru adj., vesel, bucuros; alegri, bucuroși, veseli 166. 

Alegu vb. III, aleg, Exd€yo, ich wâhle; alesi, alegi p. 11; aleaze, 

alege p. î1; citesc; aleaze, citeşte 171; za si ce (îd) alegu 

darle tru shtiri, o să-ți citese ştirile, informaţiile, TA 

si51)oeis, dis Nachriehten 171. 

Aleptu adj., ales, distins; fabule, câ paramithe shi istorii alepte, 

fabule sau basme și istorii (poveşti) alese 192. 

Alexandria n. pr., Alexandria, "A)etdvâpia, Alexandrien ; Alexan- 

ru... 5e îngropă Alexandria, Alexandru... fu îngropat la 

Alexandria, 6 "AMtEavâpos... Eroen es Tijv "Adetdvăpetav, Ale- 

xander ist în Alexandrien begraben p. 135. 

Alexandru n. pr, Alexandru, "AA&favăpos, Alexander p. 7, 183. 

Alihea adv. sf., adevăr; di alihea, în adevăr 198. 

Alikescu vb. IV, lipesc; cara Iă se aliliră csiesoarile, dacă li se 

alipiră picioarele 197.
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Alikitu adj., lipit; alskite, lipite, alăturate, xoAAWră, neben eiuan- 
der 165. | . 

Alinu (me) vb. I, urc, suiu; se alin, se sui 195; si se alină, să 
se suie 189, 

„Aljiurea (aPusca) adv., aiurea; baterea în aljiurea, vorbirea fără 
rost, flecăreala, 199, 

Aljiumtra (aPumtrea) (di-) adv., de altminteri 200. 
Aljura (aPurea) adv., aiurea, 2, andereswo. p. 120; di aljiura, 

de aiurea, dăĂoy60ev, anderwârts p. 120 ; pre, pe aiurea, dTadd0 
anderswârts p. 121. - 

Alkiviadlu n. pr, Alcibiade 199. 
Alor pron., lor, ale lor p. 49; al lor 160; 197. 
Alster n. pr. de râu, Alster 180. ! E 
Altfleischmarkt n. pr. 146. 
Altu pr, alt, dies, ein anderer p. 44; 156; pl. alei (alţi) 166; alte 

193, altele; «tă oară, altă dată, ddAny popăv, andersmahl p. 119; 
si dau altui si me prindă, să dau altuia să mă înțăleagă 145. 

Alu gen. articolului mase. la nume proprii: capela aista este a lu Antoni 
p. 132, dat. petrecui a lu Nicola unu bastunu p. 132 și pretut, 

Ama conj. dară; am anșia, dară mie 161. a 
Amanatului (amănatului) adv,, târziu, &pYă, spât p. 119. 
Amanu (amânu) vb. ], întârziu; cd nu u amană, căci nu o întârzie 

201; si vâ amanaci (i), să rămâneţi, să vă opriți, să vă în- 
târziaţi 151. ! 

Amare st, mare 132, 206; apa a: amarilji, apa mării, Td Vegdy Tijs 
Daădaors, Meerwasser p. 131; amare, vezi mare, 

Amareacâ (amăreaţă) sf., amărăciune 197. 
Amărthipsescu vb. IV, păcătuese, greşesc. 
Ambracândalui (ambrăţândalui), îmbrăţișând 183, 
Amendoi num., amândoi, dpepărepot, beyde p. 44; amendoilj:, am- 

bii 198. 
Amendaole nun, amândouă, Tă âvw, beyde p. 148. 
Amerikia (Amcrikiia) sf., America, 7) 'Apepiă, Amerika p. 130. 
Ameu pron. al meu, 5 îpâc, 6 Sărmbe 05, mein p. 47 (decl. lui 47); 

truplu ameu 137; hilju ameu, Tă nau 409, mein Sohn 158; 
168; amea, î) Ei), 7) 254%) mov, meine p. 47; amei, ai mei, oi 
&poi, meine p. 47 (dec. lui); pl. fem. amele, ale mele, ai Ea, 
meine p, 47. 

Aminte loc. adv., aminte; fă aducere aminte, spre amintire, spre 
aducere aminte; ce aduse a minte, îţi aduse aminte, 0” Ev0yutoe 
168; 178; nji aducu aminte, îmi aduc aminte 177, vezi și minte,  
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Amintu vb. I, câștig; amintă, 'câștigă 199. 
Amire sm, împărat, 6aotebe, Kaiser p. 38; fem. amireroanje (n'e) 

împărăteasă p. 38, 194; anairelu, împăratul 203. (Azi: admiră). 

Amu vb. am, Exw, habe p. 56 (conjug. lui p.56—62); Amu, doamne, 
da, am domnule p. 147; fute le az, corbe, ma minte ce (fă) 

lipseashte, toate le ai, corbule, dar mintea îţi lipseşte 194; 
Nu are cânji picurarhu ? Av Ex, omvila 5 motiv, Hat der 
Schafhirt keine Hunde? 159; cara nau avea. avere, fiindcă nu 

avea avere, de oarece nu avea avere 197; avumu, avurăm 72; 

sera aveai boace, să fi avut voce, dacă aveai voce 194; si 

na aibă boace, să maibă voce 194; Si mi fe ama, Iţi mulţu- 

mese (ad. lit. să mi te am, să-mi trăești), Ebxaproră, Ich 

danke p. 150; luplu nu avundhui verună frică, lupul neavând 

nici o teamă 197; nu avundu oclji, neavând ochi 201. 

Anacarâ sf, mărginire, liman 209 (azi: anaeră; cuvânt de ori- 

gine grecească). | 

Anarga udv,, încet, oyă, lamgsam 176; câte cu anarga, încet încet, 

Yovxa, allmăhlich p. 123. 

_Anaxagorlu n. pr, Anaxagora 199. 
Ancercu (anţerțu) adv., anţărţ, 7Eovat, voriges Jahr p. 118. 

Angustatu adj., nevoit; constrâns; obligat; fumu angustaci, îurăm 

nevoiţi, constrânși 182. 

Angusteaca (angusteaţa) sf., nevoie, dvăyxn 195. 

Angustu adj., îngust 196; angustă guvă, gaura îngustă 196. 

Anijiru (afiru) vb. IL, mir, mă mir; me anjirară, mă făcură să mă 

mir, să admir 179. 

Anjurzescu (afurzescu) vb. IV, mirosesce; [ji anjuras urecljile, 

îi mirosi urechile 195. ” 

Anostru pron., al nostru, 5 TipTrepos, 6 săxds pas, unser p. 49. (deel. 

lui); 137; anostra, a noastră, Î] TuetEpa, 1 254) puav, unsere 

p. 50; a naolji casilji anostrei, a casei noastre noi 163; anoshtri 

(anoștri) pron. ai noştri, oi Tpp&repa, unsere p. 49 (decl. lui). 

Ante adv,, înainte; di au în ante, de aci înainte 195., 

Antoni un. pr., Anton; capela a lu Antoni, pălăria lui Anton p. 132, 

Anu sm., an; ani pl, ani 205; a aula, a anului 186; după nas- 

canci ani, după câţiva ani 187; di câci(-ţi) ani p. 136; anlu 

ci (ţi) trecu, anul trecut 196; anu nu era neci faptu, anul tre- 

cut nici nu era născut 196, (lat. anno). 

Apa sf, apa, DB vepby, das Wasser p. 131, 149, 151, 158, 159; 196, 

193, 208; tru apă, în apă 193; calatoria di pre apă, călătoria 

pe apă 172, ro rokeiâoy Gă veptv.
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Aparu (apăru) vb. I, apăr; O, Domnizeu si apară, Ferească D-zeu, 

pă xovEvay Tp0moy, Ach, bey Leibe nicht! 171; Domnizeu si 
apară, Ferească D-zeu, Oeds wnidza, Gott bewahre p. 123. 

Aparu vb. II, par, samăn; ci se apară terunei furtună, care să 

semene cu o furtună, 175. - 

Apetitu, (necl.) sm. apetit, poftă; azeai (ţi) apetit? ”Eyere ăpekw; 
Haben Sic Appetit? p. 155; avea mare apetitu, avea mare 

poftă 194; ji vine apetitu, îi vine poftă 196. 

Apoia adv, apoi; di apoia 119; depre apoia, apoi 119; di apoia, 

apoi, Enea, hernach p. 122. | 
Apostolu sm. pr., ucenic, apostol, discipol, dnoroAos, Apostel p. 

135; apostoli, discipoli pl. 1935, 136. 
Apothică sf, farmacie, p. 156. 
Apresu adj, aprins; apresu di niraire, aprins de supărare 205, 
Aproape adv., aproape, 9X85%, beinahe 165, 173, 194, 197; neben 

120; caum, fast 123. | 

Aprokiu vb. I, apropiu; se aproake di ia, se apropie de ea 197; 
că se aprule oara a mortilji a mei, că se apropie ora morții 

mele 197; cando se aproale, când se apropie 173; aproahke, se 

apropie 203. | 

Apunu vb. III, aşez, depun; su Vi apuse, unde îi puse, unde-i 

așezase 200. o 
Apunu (mc) vb. III, mă cule; cando vrea si se apună, când vrea 

“să se culce, când să se culce 198. | ! 
Apusu adj. neted; jos; multe cacine apuse, multe talere, farfurii 

netede, neadânci, 207. a 

Apusu adj., culcat 207; Nu îşi vezi apushi ningă clu? Nu-i vezi 
culcaţi lângă elu; Av robg GEneis mhayiaonâva uovră ele bv - 
ToTidv; Sichst du sie nicht neben dem Schăfer liegen? 159. 

Aputrusescu vb. IV, apas, cotropese; lu aputrusiră alanci doi, 
se năpustiră ceilalți doi asupra 206. 

Arakiu vb. IV, răpesc 205; si celți) arake, să-ţi răpească 208. 
Aramă si, aramă 194; acea (aţea). di cerină zicea (-ţea) aceljei 

(aţeljei) di ramă, acea de ţărină, de pământ, zicea celei de 
aramă 194. _ 

Arare vb). și sf, arare, âpyâvew, ptliigen, pag. 2. 
Aratoru (--it6r) sm. agricultor, plugar 197; ss lji facă buni ara- 

tovi, să-i facă buni plugari, agricultori 197, 208. 
Aravdu vb. I, rabă, suter; aravdându, răbdând 199; pot si aravdu 

pot să sufer 199, 
Arbure sm. arbore; sub arbure, sub arbore 195; pl. arbori, arbori  
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190; arbure, arbore 194, 159; franzile a arburlor, ră oa 

sâv BEvăpuy p. 134. 

Ardere vb. III, a arde, xaiew, brennen p. 75. 

Ardire sf, ardere, foc; cu mare ardive a înimilji, cu mare foc al 

inimei 202 ; (adu, ard). 

Aremanu, vezi: renianu. 

Aremanu (aremân) vb. III, rămân; areniase fără di. daule, rămase 

tără cele două, adecă: fără niciuna 194; aremane, remâne 204; 

avemase, rămase 199. 

Arevdare sf, răbdare, 5opovi) 174; (v. revdare), 

Argatu sm., argat, lucrător, muncitor cu ziua. 

Aricsu (ariu) sm. ariciu, OxavrG5Xotpos, Stackelschwein p. 2. 

Aridu vb. III, rid; fe arii, te înșeli, owdle:s, Du ivrst dich 159; 

Te ariză, te înșeli, AavOdvecat, Du irrst dich 160; si aridă omlu, 

să ziză omul 166; si arida, să riză 167; câ shi:eu arideamu, 

că şi eu rideam 167; nu putu si nu aridă, nu putu să nu 

râză, 204; me arise, mă înşelă 207 ; arisendalui, răzînd 192, 194. 

Aridere sf. ris, ridere; trâ aridere, de ris, de batjocură 199, 204; 

nu puteamu si me cenu di aridere, nu mă puteam ţine de 

ris 166. 

Aridire st, ridere 167 (vezi aridire); ună era trâ cama aridiri 

di alantă, una era mai de ris decât cealaltă 167. (Vezi: aridere). 

Arikescu vb. IV, răpesc; Corbulu ariki unâ bucată di carne, 

Corbul răpi o bucată de carne 194; arikiz, răpii 205; ari, 

răpi 192; shi li arale oaia, și îi răpește oaia 192. 

Arină st, nisip 207, 201. 

Arinosu adj., nisipos, &upuvâns, sandig; calea pre acolo este arinoasă, 

calea pacolo este nisipoasă 172. 

Arisescu vb. IV, plac, îmi place; cumu vă ariseashie, cum vă place, 

ne oâs apele, wie schmeckt Ihnen p. 150; me aviseashte, îmi 

place, pot âpEtet, es gefăllt mir p. 153; acea ci lu ariseashte, 

acea ce-i place 192; me ariseashie, îmi place 190; nu vâ ari- 

seashle jinlu? p. 151; nu me arisi, nu-mi plăcă 185. 

Aristipu, nume pr., Aristip 204. 

Armâ sf, armă, 8riov, Gewehr 158. 

Aru vb. 1. ar; qrare, a ara. 

Arucare sf., aruncare; cu ună arucare a oeljuluti, cu 0 privire 

din ochiu 185. 

Arucatu adj., aruncat, asvârlit; fra ună arucată pricsă ; înt”o 

vieţuitoare asvârlită 208; si hiu arucatu, să fii aruncat 175. 

Arucu vb. I, arunc; Wa di arucâ farmaeu, îca și aruncă otravă
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206; dai. avucă oil oeljilji, unde își aruncă privirea omul 178; 
arueară sheuria, traseră la sorț 205, | 

Arupere si. și vb. JIL, a rupe, oxilew, zerreissen p. 89 (Conjugarea 
lui p. 85—89). | 

Arupu vb. III, rup, sXibu, ich zerreisse p. 85. (Conj. pag. 85—89). 
Asboru vb. I, sbor; nu putea si asboara, nu putea să zboare 197; 

asbură, zbură 194. - îi - 
Ascultare sf. și vb, a asculta, ascultare, dxobewv, hăren p. 75. 
Ascultatoru (ascultătoru) sm., auditor; aseultatoriii, pe ascultă- 

tori, pe auditori, pe studenţi, Tobs uanrăs, die Lehrer 188. 
Ascultu vb. 1, ascult; na ascultă, nu asculță 201; di ascultai, de 

ascultai 188. , 
Ascundu vb. III, ascund, xgbrro, ich verberge p. 12; ascunzi, 

ascunzi p. 12; 'se ascunse, se ascunse 195. 
Ascunsu adv., în ascuns; ascunsă,  într'ascuns 202; adj. as- 

cunsu 197. 
Ascuntu adj, ascuns; era... ascuntu, era... ascuns 195. 
Asia n. pr., Asia p. 195. 
Aslanu sm, leu 196. - 
Aspargu vb. III, sparg, stric; zivinlu asparze sanilatea, întri- 

starea, amarul strică sănătatea, 1 Adre cpOeiper Tijv Syelav, der . 
Gramm verdirbt die Gesundheit p. 130; si Vi aspargă volta, 
să-i strice voia 203. 

Aspartu adj. stricat 201. 
Asparu vb.II, “speriu ; ahtantu se aspare, întratât.se sperie 196; 

se aspare, se sperie 196; si aspari, să sperie 196; se aspare, 
se sperie 204. | 

Asplindere st. iritare, aprindere peste măsură 207. 
Astazu (astăzi) adv., astăzi, Gijuepoy, heute 118, 161; astâzu 166, 

di astazu încolo, de azi încolo. p. 119, 138. | | 
Ashedu vb. II, așez; se ashade arina pre fundu, se așează nisipul 

la fund 207, - 
Ashi (ași) adv., așa, Ed, so p. 122, 173, 192, 193; îndrephu SS, 

în acelaș fel, tocmai așa, TY Gpotov Tpănovy, auf die năhmliche 
Weise p. 122; ashi, așa, atât, 100 146; ashi si banexu! is 
Tiy Goi pov! so wahr ich lebe! p. 194. i 

Ashi (ași) interi., așa! &! ach! p. 1928. | 
Ashice (așiţe) adv, așa, Obtus, so p, 194, 197. 
Ashici (aşiţi) adv., așa, așa că, Gore, so dass p. 192. 
Ashpectulu sm., aspectul, dewpia, der Anblick 173. (Cuv. nou). Ashteptare st, primire, deciwas, Bewirthung p. 154. 

ENE 

 



293 

Ashteptu (așteptu) vb. Î, aştept, priniese; ie dshteapiă, (ei) te pri- 

mese, SE dmo5txovra 191; ashtipta, aşteptau 202; ashtepta cu 

gură cascaki, aștepta cu gura căscată, cu nerăbdare 193; fa 

ashteptashi, ai primit, ai acceptat 177; si ashteptu, să aştept 207; 

ci me ashteaptă, ce mă așteaptă 180. 
Ashteptatu adj. așteptat; în doru ashteptată, așteptată cu dor, cu 

plăcere p. 151. ” 
Ashternatu adj. așternut; ashternate cu englizeshti hilingi, așter- 

nute cui covoare englizești, orpioptvai penebyia vijs Ayyhias, mit 
englischen 'Teppichen belegt 165. - 

Ashternu vb. I și III, aștern; ashternară: measa, așezară masa 206. 
Ateu pron. al tău 6 06, 5 Edtxds oov, dein p. 48 (decl. lui). 

Ata pron. â ta, Î ci, î) Eătxi) ov, deine pag. 48 (deel. lui). 

Atale pron. pl. de la ata; ale tale, ai cai, deine p. 48 (decl. lui). 
Atei pron. pl. de la tău; ai tăi, oi 00i; deine p. 48 (deel. lui). 

Athina n. pr., Atena 200. 

Athineu n. pr., Atenian 202. 
Atuncea (atunţea) adv,, atunci, T6%8, dann p. 119, 162, 166, 167, 

192, 196, ete.; pânu atuncea, până atunci 149. 
Au adv., aci 148, 119, 159; ds au în ante, de aci încolo, de aci 

înainte 195; di aa sucolo, de aci încolo, is T EpxGHevov, kiinftig- 

hin p. 119; di co inanie, de aci înainte p. 119; di au shi 

culea, din când și când, âpată vai xdnov, dann und -wann p, 

"193; au shi acolo, ici și colo 183; trâ au, pentru aci, dă 25%, 
hieher p. 120; di au, p'aci, Are, vom hier p. 120; pre cs, 

p'aci, âTE5w hierdureh p. :1920. 

Auce (auţe) adv., aci 119, 142, 144, 153, ete.; frâ auce, dtă 
25%, hieher p. 120; di aace, âmEâw, von hier p. 120; pre auce, 

p'aici, &re30, hiedureh p. 120, 158, 208. 
Aurâscu vb. IV, urăsc; 4 gomarlui se aură, măgarului i se uri 

196; vă se aură Nimeia? vi sau urât în Germania? Sind sic 

Deutschlands sehon iiberdriissig ? p. 153. 

Auru sm. aur, pdtdopa 206. (Cuvânt ce nu se aude azi. la Aromâni). 

Aushu sm. bătrân 206; boa aushu, bătrân bun 207. 

Avae st, climă; avăe curată da shi minte -însirinată, acr curat 

dă și minte înseninată 208. (Cuv. turcesc). 

Avarigâ adv., în jur; pre asarigă, de prin prejur 167. 

Avdu vb. IV, aud, axodv, ich hâre p. 89. (Conj. lui p. 89—94), 

199; se aude, se aude, âxoverai, man hârt p. 107; (Conj. lui 

la mod impers-); aude, aude 193; ci arde omlu 178; curiosita 

si aude nale, curiositatea să auză noutăţi 202; auzi, auzi 199;
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auzi viciu, auzi vecine 200; rea si audă, vrea să auză 903; 

shi cando vrea si auzi, şi când ar fi auzit 167; cara avi, 

dacă auzi 193; si avdu, să aud 181; aixindu, auzind 199: 

cărbulu duzindu aisie, corbul auzind acestea 194; luphi avxindki, 

lupul auzind 193; avzindu 205; avzindalui, auzind 204. 

Avere vb. a avea, avere, EX2W, haben p. 56 (Conjugarea lui pag: 
56—62). | 

Avere st, avac 197, 199, 206; a lutei asverilii, al întregei averi 201. 

Averiga adv., de jur; za si jinâ niheamă pre averigă, au să facă 
un mic ocol, 0EĂovy xp Eva pwgăy -7bpov 170. 

Avgustulu n. pr. August 202. 

Avinare sf., vânat; doi cânji trâ avinare, doi câni de vânat p. 

161; tru avinare, la vânat, es 7d xi p. 16i; eshiră aniare, 

ieşiră, la vînat, după vînat 192. 

Avinatoru (avinătoru) sm., vânător, xoYnY86, Jiger 161, 160. 

Avinu vb. I, vînez; cara azvinarâ maltu, vânând mult, după ce 

vânară mult 192. 

Avostru pron, al vostru, 6 Opărepos, 6 0x56 cas, euer p. 50 

(decl. lui) 142. - : 

Avostra pron., a voastră, 7) Dperepa, 1) Eâw) cas, euere pag. 5i 

(decl. ni); avoshtrs (avoştri) pron. ai voştri oi Operepor, euere 
p. 50; azostre pron, ale -voastre, &i Dutrepat, euere p. 5l 
(decl. lui). 

Avutu adj., avut, bogat 200; avută, bogată, avute, bogate, avute, 

movaia, reich, p. 87. , | 
Avusescu vb. IV, vislesc, navighez; si avuzească catreglu tru. 

herbirea a marilji, să conducă nava lui în fierberea mării (când 

marea este furtunoasă) 208; si avuxească, să vâslească, vă 

xormarow, zu rudermn 176. _ 
Avzire vb. IV, a auzi, Gxovew, hăren p. 75. (Conj. lui pag. 

89—94). (Azi: avdire=avdzire). 
Avzirea sf, auzul, auzirea 199. 

Azâ adv,, azi, Sijhepov, heute p. 118, 156, 198; ax dimaneagă, azi 
dimineața 207. Ă 

Aznescu vb. IV, gonesc, alung; di nu u axneashle, de nu o go- 
nește 199; si uimească, să gonească 203; fomea shi selea se 
aaneashte eu mancarea shi berea, foamea, Şi setea se alungă 
cu mâncarea Și băutura, $ Tiso Mai i) Sehbar ATOBUIMETAA E 

Tv 6pâow za mâaw, der Hunger und der Durst wird durch 
Speise und Trank verhieben p. 131. 
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B... 

Bagateauă st., bagatele, lucruri mici; ca lugurii bagatele, cu lu- 

ceruri bagatele 208. 

Bagatu (băgatu) adj, băgat, îndemnat 205. 
Bagu vb. I, bag, aşez; îndemn; bagă, așază, bagă, 163; la bâgă, îl 

băgă 200; bagarâ 175; 204; ea me bagă pre aista, ea mă îndeamnă 

la aceasta 205; shâ bâgă curuna în capu, îşi băgă coroana în 

cup 199; bagă minte, învaţă minte, bagă minte 194; si ce 

bagă predică, să-ţi ţie predică, Vă 905 xp âtdaxiv 168; shi 
le bagă di înante, le aşază înainte 192; si vă bagu di înante, 

să vă servesc, Vă 0âs napabdiaw, vorlegen p. 150; baga stihimă, 

mă prind, fac prinsoare 134. j 

Bana st, vieaţa, 7) Goi), das Leben p. 139, 202. 
_Bandurezu (băndurezu) vb. I, flecărese; si bandurezu, 'să flecă- 

- vese, Vă qvapTis0, zu sehwatzen 177. 
Banezu (bănezu) vb. I, trăesc; si sii banezi, îţi mulţumesc (să-mi 

trăeşti) oi ebxopioră, Ich danke dir dafir p. 162; ashi si 

banezu, așă să trăese! es Ti Geoijy ov! so wahr ich lebe! 

p. 124; se banează, să trăească 200; cum bâneaxă, cum tră- 

ește 202. 
Bară st, lac mic; mocirlă 193. 
Barba st, barba, To YEvetov, der Bart p. 2. 

Barbatu (bărbatu) sm.; pl. barbaci (bărbaţi); bărbat 27, 39; bar- 

batlu, bărbatul 203; barbatu 199. 

Barberlu sm., bărbierul 194, 204. 
Barcă st, barcă, xapdâ, Kahn 175, 180. 

Basharea (bășarea), sf. sărutarea, 7 qiimua, der Kuss p. 18. 

Bashu vb. I, sărut. 

Bastunu sm., baston, 8exwixi, Stock p. 132. 

Batere vb. II, a băteă, bătere, Btpvew, priigelu p. 75; (conj. lui 

p. 80—84); baterea a sumenilji, baterea, mustrarea conștiinței 

205; baterea în aljurea, flecăreala, vorbirea fără rost 199. 

Batu vb. II, bat, 229v0, ich priigle p. 80 (Conj. p. 80—84), 2, 7; 

lu batea cu verzi, eră bătut cu vergi 202; cumu vă bate vina, 

cum vă bate pulsul p. 155: vina vâ bate fără ordinu, pulsul 

vă bate dezordonat p. 155; bate fluera, cântă din fluer, Nae 

zi qăotpay (er) blăset în die Flâte 159; me batea samenja, 

mă bâtea, mă mustra conștiința 207. 

Be sm., rostirea sunetului b, p. 1.
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Beau vb. 11, beau, 7vo,ich trinke8, 113(Conj. lui p. 113—115), 
108; eu biui dure, băui destul, Ezeov 2pxeră, ich habe ziir 
Geniige getrunken p. 151; si beau, să beau p. 151; -du bea, 
unde: bea 196; bruta, băut; Prundu, bând. : 

Berbecu sm., berbece, xptdet, Widder p. 39. 
Bere vb. a beă, bere, 7ivew, trinken p. 114 (Conj. lui p. 113—115. 
“Berea sf, băutura, 7) zâois, der Trank p. 131. 
Bersa sf. bursa 182. (Cuvânt nou; german). | 
Beshica (beșica) sf, băşica, 7) qoboxa, die Blase p.6. 
Bicu sm. taur, Tzdpos, Stier p. 39. . 
Bileae sf, belea; câte bilei, câte belele, necazuri 201; cu mare 

bilae, cu mare greutate, cu mare belea, pă peydiov NĂTOY, mit 
grosser Miihe p. 128. 

Bilescu vb. IV, jupoiu; canda vrei si me bileslili, parcă vrei să 
mă jupoi 194. . 

Biserică sf, biserică, îxxnoia, Kirche p. 183; a bisericalji, al 
bisericei 202. | 

Blăstemu sm., blestem, xarăpa, Fluch p. 13; pl. blastenzi (blăs- 
fen'i) p. 13, “ , 

Blastemu vb. I, blestem; 74 blastemai, îl blăstemai 207; na 
blastimă, nu blăstima 208. 

Boace (hoaţe) st., voce, glas 185, 194, 202; fără boace, fără glas 
194; tra si spună boacea, ca să-şi arate glasul 194. 

Boe sf. art. loa, sf. boia, coloarea, vopsea, To Yp6pa, die Farbe 
p. 19, 186, 187. (De origină turcească). - 

_Boia3â (boiasâ) sm., vopsitor, unor, Fărber p. 38; boiaJoanje 
p. 88. (De orip. turcească). 

Boltâ st, boltă; pl. bolezle, 204. | 
Bou sm., bou; Ochs p. 151; aremane hiljla bou, rămâne fiul bou, 

neînvăţat 204, 205. 

Brama n. pr, Brama 206, 207. 

Braminu n. pr., Brama 206. 

Bravo! bravo! ee! bravo! p. 128, 143. . 
Brescu vb. 1V, privesc; n breashte, nu se uită, 201; acui firidile 

brescu tru gardină, ale cărei ferestre dă în grădină, Tis Onoiag 
Tă napăldvpa xorăavv etc zâv vijov 165; luna nâ brea, .luna 
se uită la noi 207; breu si lu csuculească, căută să-l toace, 
să-l răpună 196; si brească, să se uite 201; si le brescu, să 
mă uit la ele, să le privesc 162; brea, vezi, uite, (55, sieh 160; 
Brici (= briţi), ci (=ţi) oarâ este? Vedeţi, ce oră este, câte 
ore sunt? lEre, rapanaAG), mota, pa eîva p. 153. 
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Bucata sf, bucata 193; di le fece bucăci, de-l făcă bucăţi 196; 

bucată di carne, bucată de carne 194. 

Bucurie sf., bucurie 183, 201, 204, 206; pl. plina di bucuri, 

plin de bucurii 191. 

Bucurosu adj., bucuros; cu faga bucuroasă, cu faţa bucuroasă 
207; nu este bucuroasă, nu este bucuroasă 173. 

Bucuru (mc) vb. I, mă bucur; me bucurarâ, mă bucurară, u€ 

exaponoimsav 167; bucură te, bucură-te 208; toată lumea se 

bucură, Bhos 6 xbopos Xaiperat p. 130; shi eu me bucuru forte, 

și eu mă bucur foarte, 2ai Eyo cioc xaipoțat, und ich freye 

mich p. 112; forte me bucurai, tare mă bucurai 174; tu te 

bucuri cu higurii bagatele 207. 

- Budimu n. pr., Buda, Bo5âw, Ofen; eu escu Budimu naseulu, 

eu sunt. născut în Buda, E7w Eyevvr Prj sis 7d Bovărpu, ich bin: 

in Ofen gebohren p. 133. 

Bumbacu sn. pl. bumbace (bumbaţe), bumbac, Gapundut, Bauni- 
wolle p. 1i. . 

*Bunbunare vb., impersonal; Bumbunează, tună, Boovră, es don- 
nert p. 106 (conj. lui). 

Bunoarâ adv., de pildă; ca bunoară, cum de o pildă, ca şi cum, 

6jsTcep, so vie p. 192. 

Bunu adj., bun 36, 130, 150, 151, 206, ete.; pl. m. buni 36; pl. 

fem. bune 37; ma bunu, mai bun 39; cama buna, AXÂwTaTos, 

cel mai bun 39; bunlu omu, bunul om, 6 vaids ăvypunos, 

der gute Mensch p. 28 (declinarea lui); buna mauljere, buna 

muiere (declinarea adj. cu sbt.. fem. p. 28); vieinlu acelu bunu, 

vecinul cel bun p. 30, 31; zicina acea bună, vecina acea bună 

p.. 31, 32; auzi vicine bune, auzi bunule vecin 200; omu 

acelu bunu p. 143; eu escu forte 2nverinatu tră reulu, care 

multe ori bunhu ditru mine neacă, sunt foarte amărit de răul, 

“ce de multe ori binele din mine omoară 206; tute bunile, toate 

binefacerile, toate bunătăţile 207; bune njurzirle, frumoasele 

mirosuri 201; Faceci nâ asstu bunu shi remaneci pre cină, 

Faceţi-ne plăcerea și rămâneţi la cină, Xăuere pă TV Xăpty 

xi ueivare sie 76 Gezvoy, Sind sie so giitig und bleiben zum 
Abendessen p. 154; mare bunu va si nji faceti (= faţeţi), o 

să-mi faceţi mare plăcere, 0Edert pot &e'ter pEydAT)y Xăpwv 

p. 146. 

Burete sm. burete, ciupercă, povrăpi, Schwamm p. 2. 

Bute sf. hutoiu, Pac, ass p. 15; pl. buci (=buţi) butoae 15. 

Buză st, buză; aresendalui pre sub buză, răzind pe supt buze 194. 

Pa
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C rostirea lit. C (=, p.1. 
Ca (Ka), rostirea lit. K, p. 1. i 
Ca adv., ca. boăy, so wie p. 122, 137; ca bunoară, precum, cum de 

o pildă, 697%ep, so wie p. 192; ca cumu, . tocmai, precum, 8 
Tp6%0Y, gleich wie p. 192. 

Că conj. că, căci Sri, dass p. 34, 127, 143, 145 etc.; trâ acea câ, 
fiindcă, deaceea că, nadări, deswegen, weil p. 197. | 

Cabinetâ sf., cabinet, rapetov, Kabinet p. 148. (Cuv. intr. de B)). 
Cacinu (căţinu) sm, farfurie, 207; pl: cacine 207. . 
Cadu vb. II, cad, TIT, ich falle p. 134; li cade aestu dolu tru 

minte, îi trăsneşte şiretenia asta în minte 200; cade, cade 194; 
li cade in coru, (lit. îi cade în cornu, în minte) îi dă în 
gând, îi trece prin cap 206; ce (74) dau partea ei (fi) ce (i) 
cade, îţi dau partea ce ţi se cuvine 201; cadea (cit, cdulea), că- 
deau 166; cazu, căză 195; lji cazu, îi căzu 204; câzu în. 
csareu, căzu în prinsoare 192; seriendo ji cazu pre minte, 
Ypăpwvras poi Enege eis răy Yo5y, sehreibend fiel mir ein p. 141; 
cara cazu (sheurta) pre cama njicht, dacă căză sorţul pe cel 
mai mic 205; si nu cazi tru riu, să nu cazi în râu; Să vă pă 
nEovs ei; Tv motandy, dass du nicht in den Fluss fâllst 158; 
shi tu vrea si cazi, și tu ai fi căzut 167; si cadă, să cază. 
p. 164. “ | Ia 

Cafesâlu sm, cafegiul, 6 xowperiijs, der Caffeesieder p. 23, 28 
Cafesâo(a)nije sf, cafegioacă 38. (Cuvinte turcești). 
Caftu vb. 1, cer, 204; di câtu câftai, decât cerui p. 149; cât 

caflaci, cât cereţi, ce preţ cereţi, 7 Gmretre p. 148; câfta, 
cerea 203; caflă, ceru 203; câflă;, ceru 198; si ce co ljerta- 
sune, să-ţi cer iertare 183; si caflă aduloru, să ceară ajutor: 
206; si caftaci (ţi), să căutaţi, vă mrijowe, zu suchen p. 147; 
tulă averea amea cafiaci u tru jinje, toată averea mea cău-. 
taţi-o în vie 197, | 

Cai3alu (caigălu) sm., barcagiul ; eas?aglji, bareagii, oi xapoBozbptot, 
die Schiffer 176. (Cuvânt turcesc). . Cakisparsitâ adj, "stricată, Bteorpaptvn 199. (Cuvânt, grecesc). 

Calatorescu (călătorescu) vb. IV, călătoresc; zua shi noaptea: 
calatorea, călătoria, zi și noapte 134, 

Calatoria (călătoria) sf., călătoria 172; enumeracia a calatorii (ji) 
a mei, istorisirea călătoriei mele 172, 177..  
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Calcare (călcare) vb. şi s., a călcă, călcare, Rate. treten p. 74. (Decl. 

lui p. 75—80). 
Calcaniu (căleăriu) sn., căleâiu, zzrodva, Fussohle p. 5. 

Calcu vb. I, calc, netă, ich trete p. 75, (Conj. activă a lui p. 

75—80); me caleu, (Conj. pasivă), sunt călcat, mă cale, 7%- 

7odpat, ich werde getreten p. 99—102; si nu lu calcă, să nu-l 

calce 182; calcândalui demamdacsunle me ljerta, călcând po- 

runcile, mă ierta p. 205. 

Caldare (căldare) st., căldare, xaGăv, Kessel p. 9; pl. caldări p. 9. 

Calea sf, drumul, calea, Î) orpăra, der Weg p. 22, 172, 173, 209; 

eși di în cale, dă-te la o parte din drum, ăpapepioe am Tv 

STpăTov, geh vom Fahrwege p. 160; si nu facu cale cu ah- 

tare oaspici di cumu esh(îji tu, să nu mai călătoresc cu așa 

tovarăși (oaspeţi) precum ești tu 195; fecea cale di udunu, 

făceau drum împreună 195; shâ lo calea, porni, se puse în 

drum 205; afoarâ di cale, peste măsură, Xa Snepfoliy, iiber- 

măssig p. 193; shâ lo calea, îşi cătă de drum 208; ci si 

poată a multor fortuni si easâ di în cale, cu care să poată 

ocoli multe vijelii, furtuni 208; tra calea alei, pentru drumul 

ei, călătoria, ei 171; ună cale, un drum 182; trei patru săci (săţi) 

cale, drum de -trei-patru ceasuri 173; care va se facă cale cu 

tată su, care va călători cu tatăl său, & &notos dă vakzetăedoy, pă 

mâv nartpa Tov, der mit seinem Vater verreisen wird 169. 

Călgerică (călgăriță) sf., călugăriţă p. 38. 

Calivâ (călivă) sf., colibă 196, 193. 

Calu, sm. art. eallu (se aud distinct doi |); calul, 7 &hoyov, das 

Pterd, p. 24, 25 (declinarea lui); pl. callzz, caii, pe cai 172; | 

art. calu, calul p. 193, 39. 

Calugeru (călugăru) sm., călugăr, madâpmpos, Mănch p. 38. 

Cama adv., cel mai; cama gjine, cel mai bine, cât se poate de 

bine, xdidsTa, am besten p. 122; cama vrtosu, cât se poate 

de tare, xpdrisTa, am stârksten p. 122, 201; cama bunu, cel 

mai bun, adora, beste 39; cama lungu, paxpiraros 39; 

cama grosu, xovăpâraros 39; cama dulce, cel mai dulce AVI 

maros, siisste p. 40; cama mase, cel mai mare E OĂAITATOG, 

grâsste p. 40; trâ cama aridire, mzi de râs 167; ma eu 

cama va si voi camara ta, dar cu am să iubese mai mult 

camera ta 165; cama bunu, cel mai bun, uadwraros, der beste 

p. 135; cama avutu, cel mai bogat p. 135; cama întreagă 

tru mânte, cea mai întreagă în minte, cea mai cuminte p. 135; 

avumu unu cama mare serinu, avurăm cel mai mare senin
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(avurăm vremea cea mai senină) 172; cama interesantă, cea" 
mai interesaută 172. 

Camara 165, vezi camea. 

Camera st, cameră 165; camara 165. 
*Cambană (cămbană) sf, elopot; cambâni, (cămbăiii), elopote (de 

biserică), xaurăva, Glocke p. 140. 
Campu (cimpu) sn., câmp, duo, Feld 185, 173, 186; pl. câmpi, 

câmpuri 190. | | 
Cancelaria (canţelaria) sf.,7) xavroeddga, die Kanzlei p. 17,21. (C.n.) 
Cancido (canţido) adv., oricând, totdeauna, TăVTOTE, immer, alle- 

mahl p. 119, 151, 152, 188, 206, 208, ete.; brâ cancido, pentru 
totdeauna 201, o 

Canda si conj. dacă, £%, wenn p. 74; canda, parcă 177, als 
wenn, Os Vă 194, 195; canda videa luplu, pareă vedea pe lup, 
se prefăcea că vede pe lup 197. 

'* Cando (cindo) adv., când? fre; wenn? p. 124, 158, 142; &ray, 

140, 153, 196, cândo 195, 199, ete. 

Candocido (-ţido) adv., totdeauna, năvrore, immer ăllemahl p. 119. 
Cane (cine) sm. câne, Gxodtov, Hund p. 17; art. canele p. 17, 193; 

canile 36; doi cânji tră avinare, doi ogari, doi câini de vânat, 
vw Aayovxă, ziwvey Jagdhunde p. 161. 

Canistru (cînistru) sn, coșuleţ 194, 195. 
Cantu (cint) vb. L, cânt, Vă, ich singe p. 15; pers. II canci (-ţi) 

p. 15; mushatu cantă, frumos cântă, e5puopepar băile, er singt 
schân p. 125; 0 c (=f5) mushatu caută pulii! 160; cantă 
cu lavdare facatorhi alor, cântă cu laude pe creatorul lor, 
lobpreisen ihren Schâpfer 160. ă 

Capela st, pălăria p. 132. 
Capra stf., capră, aia, Ziege p. 39. | | 
Capu sn., cap, B xepdăi, Kopf p. 3; pl. capite 13; eaplu, capul 

- 24, 35, 199; zine tutulor preste capu, vine tuturor peste cap 
208; Me doare caplu, Mă doare capul, Exo xecpord pia p. 154; 
ljea ci (Pa-ţi-) caplu, pieri, du-te la naiba! Aeăbe! gehe zum 
Plunder! p. 128; lasi li creapă caplu pânu mane, poate să 
plesnească pâne mâne, chiar de sar prăpădi întrun 
mâne 203. 

Cara adv., după ce, â' 05, nachdem p. 119; căci 126, 140, 206; 
cara escu muritoru, fiind muritor 199; cara dipuse curuna, 
depunând cununa 199; cara si le deseloaesă, după ce le va 
cloci, dep 05 Ex6odv ră NÂwGo6zov)a zzu, wenn die Jungen 
ausgebrătet sind p. 162; 163, 194, 195, etc.; a cara ni u 

a pâne 
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- mânduescu . gjine, dară dacă gândesc bine .167; cara întunică, 

dacă se întunecă, se înoptă, după ce se înoptă 193; cara nu 

vedea luplu, nevăzâud pe lup 197; câia.u- fece de multe ori, 

de-oarece o. făcu de multe ori 197; cara. nu avea azere; fiindeă. 

nu: avea avere, de oarece nu avea avere 197; cara. vizu, văzând. 

198, 193, etc. 

Carbunile (cărbunile) sm., cărbunele, 72 x4p5cvvov, die Kohle. p. 26. 
Care? pron. care? met wer? p. 53 (decl. lui). 132,-158, 161; 

162, etc. 

_Carecido. (careţido) pron,, fiecare, 7âs, râsa, nâv, jeder, iede,: jedes 

(declinarea lui pag. 33), 55. 198, 199; a cuieido, oricărui 202 

a carecido, a oricărui 207. 

Caretâ sf, trăsură, xzoftra, Wagen 182. 

Carigu (cărigu). sn. cârlig, reno Gedov Stricknadel p. 11; pl. câ- 

| axe, cărlige p. 11. 

Carne st, carne, xptas, Fleiseh 193, 194, 196, 201, 202; carne" di 

bou, BotBtoetay uptas, Rindfleiseh p. 151. , 

Carte sf, carte, Br6itov, Buch; pl. carei (cărţi), cărţi p. 9; 188, 

138, carte, serisoare, Ya, 171 ; hârtie, Xapri, Papier. 165; carte 

de joc 153; bagă câvcile tru ordinu, așază cărţile în ordine, 

Bale etc -rdăwv mă fii 163; a dao carte, scrisoarea a doua, 
Gewrepa YParepi], zweyter Brief 177. 

Casă sf, casă, donirăx, Hiuschen 158, 195, 201, 206; pl. case 16; 
domnul a casilji,: domnul, stăpânul casei p. 129; gen. a naolji 

casilji anostrei, a casei noastre noi 163; inanute a caselzi, îna- 

intea casei, 7i0d 705 oixav p. 14i; în casă, Ei TOV BIMOA0Y TI, 

in seinem Zimmer 167; a casâ, acasă 167; mare casă p. 36, 

peydov GoTijTiov, grosses Haus p. 36; a casă, a casă, es 7 
dori'ztoy, nach Hause p. 133, 161, 1938. 

Casatoru (căsătoru) sm., al casei; ski casatorii, și ai casei, Ol 

cianaxoi, und das Gesind p. 129. 

Cascatu (căseatu) adj., căscat; ashlepta cu gură cascată, aștepta 

cu gura căscată, cu mare nerăbdare 193. 
Ca si conj. casă, 3% vă, um p. 127. 

Casu sn., caz; casuri, întâmplări 171. (cuvânt nou); care na este 

caslu Cela, care nu-i cazul la Cela 173. (Cuv. nou). 

Ca shi conj., ca și 167. 

Cashtigâ  (căștigă) st. grije; să nu aibă cashtigă, să nu: ducă 

grije, 202, 206; nu vrea si ama cashtiga, nu naș fi îngrijit, 

ev Tea «povrion p. 147. 

Cashtigu (căștigu) vb. I, a purta de grije; trâ ccea neci me cashtigă
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ahtantu tră aistu înteresu, de aceea nici nu mă preocupă, nu-mi. 

pasă atâta pentru acest interes, vă 7obro părea” poi peder Tâoay 

&i ară md mep5oc 174. 

Catharticu (catharticu) sn., curăţenie, Purganz, xarBarprxă p. 155. 

Catihisescu vb. IV, învăţ; preftulu catihiseashte fiesorlji fedea, 
5 îepebg marnyei ră maia iv mloty, der Pfarer unterrichtet; 

die Kinder in der Religionslehre p. 139. | 

Catrâ (căiră) prep., cătră, Teos, gegen p. 117; câtrâ seară, spre 

scară 172. 

Catra ci (cătră-ţi) conj. fiindcă, Enetâi, weil p. 126, 198, 166, ete. ; 
catrâ ci nu, de ce nu, dtaTi xi, warum nicht? p. 146, 151; 

câtrâei, de ce 201. 

Catrigu sn. vapor, xdrepyovy, Schiff 175, 208, 176; pl. catrize 178; 

padure di catriză 178 ; singure catrigile (catrizile) 179; catrigu 

di oaste, vas de răsboi 179. | 

Catrigufranzire (Co frinzire) st., naufragiu, Vabyiov, Schiffbruch 
175. (Format de B. din catrigu și frănzire.) 

Câte adv,, câte, dn5; cate ună ună, câte una (una), rd Eva var, 
einzels p. 44; câte ună sută, câte una sută, Ano Exary, hun- 

dertsweis p. 44. 

Catu (cătu) conj. cât, 850y, als auch p. 196; vezi câtu ; di câci (= ciţi), 
de câţi p. 136; vezi di câtu; catâ apă, câtă apă, 7600 vepby, 

wie viel Wasser 158; ahtantu câtu, T690Y W9TE, so dass ich.. 

Câtu, în .cât 178. 

Catu-cido (căt-țid5) adv., oricât, atât cât, &rws0dv, so wiel als 

p. 192. | 

Catushâ (câtușe) sf., pisica, Yăra, Katze 39. 

Ce (ţă) pron,, îţi (caz oblice dela pron., tu, fine); oarâ ce lae! vai - 

ţie, soartă rea ţie! p. 128. 

Ceara (ţeara) sf,, ceară 165 ; cu ceara date, ciruite, xnpoptva pag. 165. 

Cearire (țcearire) sf., cerere; ceariri (ţeariri), cereri 201. 

Cela (Ţela) n. propriu de oraș; afunsemu câtrâ seară Cela, ajun- 
serăm spre sară la Cela, Epdoapev mpos 2orâpav eis rijy Kedhav, 

dass wir.gegen Abend in Zelle ankamen 172; care nu este 

caslu Cela, care caz nu se petrece le Cela (cu Cela) 173; no; 

duvnjimu Cela, noi dormirăm la Cela, “Hpete 2xopijnuev es 
zi Keo, wir sehliefen în Zelle 173. 

Cenire (ţănire) sf, ţinerea; co a nare, ţinerea a mare, fudulia, 

mândria, îngâmfarea, 7) Oreorpăvea, 199. 

Cenitoru a mare (ţănitoru a mare) sm tudulul, mândrul, cel 
care se ţine a mare, 199. 
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Cenu (ţănu, ţînu) vb. III, ţin; me cenu dishteptatu, mă țănă deștept 

175; na puteamu si me cenu di aridere, nu mă puteam ţine 

de râs p. 166; u cine trâ civa, o ţine drept nimica, o preţuește 

drept nemica 195; trâ acea (ațea) dicarea le ceni a marea, 

pentru aceea așadară te ţii a mare 200; e cene tru mană 

ce ţine în mână, mi upret elis Tb XEp; vas hat er în der Hand 

158; za si te cenu de mană, am să te ţiu de mânâ 158; cenea, 

ţinea 207; lu cenea tra leu, îl ţineau de leu, credeau că este 

leu 196; shâ cinea adiljarea, își ţinea respirația 195; zi cenuă 

(ţăuui), o păstrai 205; ză cenui (ţănui), vă ţinui, vă oprii, 945 

âun5ăioa. ich habe sie . . . abgehalten p. 150; shi alte Multe 

“cenu, şi ţinu și alte multe 206; cenu ortosu pucinu, ţinu 

foarte puţin 192; cenură publice greauri latineashte, au ţinut, 

cuvântări publice în |. latină 188; nu putea si cenă surafea, 

nu putea ţine briciul 204; seste câ ra si shâ cenă parola, 

dacă își va ţine cuvântul 170; nu putură si se cenă di ari- 

dere, nu putură să se ţină de rîs 204; cene ce gura! (ţăne-ţă 

gura!) ţine-ţi gura!-nu mai vorbi! wa! halte das Maul! p. 128. 

Cenerea (ţănerea) sf., ţinerea; parmaclie; shi cenerle vrtosa for- 

moase, și parmaclâcul foarte “frumos, XX Tă upaTijara Oh 

eăuopea, und das Gelânder ist recht sehr hibseh p. 164. 

Cerasharlu (terășarlu) sm., Iunie, 6 'lowwos, Lunius p. 136. 

Cerină (ţărină) sf, ţărină 194; ună (oală) di cerină, e alantă di 

aramă, una de ţărină și alta de aramă 194; acea di cerină, -- 

acea de ţărină, de pămînt 194. 

Ceru (ţeru) sn., cer, 0dp2v5; Himmel p. 192, 

Cervu (ţervu) sm. cerb, Hirsch 193. 

„Geva (ţeva) pron. ceva; Ti; etwas; pucinu ceva, cât de puţin, Ti 

mapopuupiTtaroy, das geringste p. 155; vine şi forma: cîua 

(tiva) 208 ; ceva (ţeva) pron., nimic, zirore, nichts, 161. Vezi: civa. 

Ci (ţi) pron. conj., ca să, spre, în cât; ci se puteci, ci să puteţi, că 

să puteţi 147; ci (ţi) pron. relat., ce, 8, Emo, was p. 84; 

ce? Ti; was? p. 53 (decl. lui); ei, care, ce, p. 54; 132, 158, 193; 

ci ce (ţi ță) dedu, ce-ţi dădui, 5n05 00! Edo, was ich dir ge- 

geben habe p. 133; catrâ ci? De ce? âă 7 166; catră ci (ţi) 

nu? ari xi; warum. nicht? p. 146; ci pron,, dat. lui tu, tine; 

iți 298; va si ce spuna, ciusthlu ci dulce, o să-ţi spun ceva 

plăcut 162. Vezi: ce. 

Cină (ţină) sf., cină, 2etrvos, Abendessen; remaneci (—ţi) pre cină, 

rămâneți la masă, la cină p. 154. 

Cinci (ţinţi) num., cinci 40, 162; cinci sute, sinci sute 40; cincilji
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(ținţilji), cei cinci 41; cineile (inţile), cele cinci p. 41; a-cin- 
eilea” (a ţinţilea), al cincilea 41; a cincea (a ţinţea), a cincea, 
42; tru cinci săci, la orele cinei 173. - 

Cincisprezace num., cincisprezece 40. 
Cinzâci num,, cincizeci 40; a cinzâglea (a ținzăţlea), a cincizecelea 

5; a cinzâcea (a -ţinzâţea), a cincizecea, TevtxoaTăs, der 
fiinfzigste 43; co di ori ahtantu, cincizeci de ori :atâta,. 44. 

Cineva (ţineva) pron., nimeni, xavtvas niemand, 25, 139; cineva, 
1x%els jemand 156; cineva di voi nu shtie, nimeni dintre voi 
nu știe 198. 

Cingu (ţingu) vb: III, incing, G6vo, ich giirte p. 116. 
Cinu (ţinu) vb. I, cinez; ma cinâmu, cum cinarăm, după ce am 

cinat 175. Ă 
Cisternă sf., basen, 2eEaptvr, Bassin 180. 
Citate (ţitate) st, cetate, xdorpoy, PF estung, p. 9; pl., cztâei (ţităţi), 

cetăţi p. 9; oraș, mos, Stadt p. 145, 158, 181, 191, 206; a 
citatilii, al orașului, der Stadt 205; nu vrea si se ducă în 
citate, nu vrea să meargă în oraș 205; citatea Ilamburgu, orașul. 
Hamburg 172, 173, 176. 

Citateanlu sm, citățeanul, orășanul 208, 
Ciurara (ţiurarea) sf., ciripitul, ĂdÂnpuz, Gesang 160. 
Ciushtu (tuștu) pron, oare ce, ceva; ciushtu ci dulce, oare ce, 

ceva, nu știu ce dulce 162; x&rotos, jemand p. 55, 156; ciushtu ci, 
nu știu ce, ceva 209, 

Civa pron. ceva. Ti, was p. î89; nimic, Tinore, nichts 150, 172; 
ma civa di aiste, dar nimic de (toate) astea 172; unu că nu 
are civa, unul fiindcă nu are nimie 195, 198, 200; ceva tr'acea 
(aţea), nu strică, 28 6Ădnrer, Es schadet nicht p. 155, vezi 
şi: ceva. | | 

Clima sf, clima, d Alu, das Klima p. 2. 
Cljemu (cbemu) vb. I, chem, *zĂ6, ich lade ein 13,p. II; cljenji 

(ePen'i), chiemi (tu) 18; climă vicinlu, chemă pe vecin 200; si 
clamă, se numeşte, âvopudierat, heisst p. 146; se cljiamă, se 
chiamă, se numeşte 158; eljană, (ei) chiamă, 7o5oxahâa p. 140; 
cave se clhamâ tufă, ce se chiamă, ce se numește tufă (buchet) 
p. 149, 161; cumu se eljama aista socale, cum se chiamă 
strada asta? 149; ci l/e] cljamă ketri di Solngu, anume pietre, 
din Solingen, ce se numesc petre din Solingen 186; care u 
cljemâmu varea, pe care o chemăm, o numim barcă” 175; care 
u cljemâmu tufele, mb &notov ză XEyopev TovpEut, das man eine 
Flinte nennet 158; ji ehjmă, îi chemă 197; cljamă, înseamnă 201 ;
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ci a-si cljamâ, ce înseamnă 202; si vâ eljemu, să vă chem p. 154; 
si chamă hiv urgulu, vă pen Tăv XEtpodpy6y p. 156. 

Coardă st. sabie, erati, Sibel p. 12; pl. corzi, săbii p. 12. 
Cohae sf, colţ, unghiu (de casă) 200. - 
Columbulu nume pr., Columb; Colmbulu diseopiri Amerikia, Co-. 

lumb descoperi America; & KoAoyp6os dvexdvbe Tijy "A pegexăj 

Kolumbus hat Amerika entdeckt b. 190. 

Comedie st. comedie; pl., comedii 180. 
Compania st, societatea, fi ovvrpogia, die Gesellschaft p. 151, 152. 
Complimentu sn. compliment; fârâ complimente, fără compli-. 

mente, Xwpis xopurdtuvra, Ohne Complimenten p. 149. 

Comunicu vb. ], împărtășesc; sz ce comunieu cu gura, să-ţi îm- 

părtășesc cu gura 178. Vezi: cumuunieu. 

Concljidu vb. III, conchid;coneljisha, mi-am propus, am hotărit, âo- 

qdG1jsă, habe ich mich hingesetzt 177. (Cuvânt introdus de Boiagi). 
Condicione si, condiţie 193. (Cuvânt introdus de B.). 

Condignacione si, cat, etaj, Tătopa, Stockwerk p. 164. (Cuvânt 
introdus de B.). | 

Confluxulu sm., Fluxul 7) 9vv3poţti), der Zusammentluss 185. (Ca- 

vânt introdus de B.). | 

Consilie si, sfat, 205, 308. : 

Consulu  sm., consul; doi consuli, doi consuli 198; conzalu,: 

consulul 198. | 

Contentacie sf., mulțumire 184, 191. (Cuvânt introdus de B.). 

Contentu adj., mulţumit 207; Eshti contetâ (1) 163, Eşti mulţu- 

mită 163. (Cuvânt introdus de B.). 

Contra prep., contra, împotriva, Xară, pider p. 118; A cui reu 
statushi axă conlra? In contra cui te împotriviși astăzi 198. 

Contrarie adj., contrară, îvavriov 169. 

Conversacione (-ţione) sf, conversaţie, cuvavaorporii, Umgang 

p. 147. (Cuvânt introdus de B.). 

„ Conzulu, vezi: consulu. 

Coperitu adi., acoperit; copevite, acoperite, Sxeraopeva 185, 185; 

cu fute coperite, acoperite cu fructe, E yewiuaTa, mit Friichten 

bedeckt 185; coperită, acoperită 165, oxerzapăvo, bedeckt 165. 

Copiru vb. 1V, acopăr, Gxenatu, ich bedecke p. 115. 
Copie, vezi: cupie. 

Copuslu sn. osteneală 189. 
Corbulu sm., corbul, 5 x6pa&, der Raabe p. 28; pl. corgjz, corbi 

p. 9; corbe, corbule 24, 194; suntu corgii, sunt corbi, Eva 

_xăpames, es sind Raben 160.
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Cornu sm., corn, x&paroy, Horn p. 2; pl. coarne, coarne, xEpara 174; - 
lji cade în coru, îi dă în gând, îi trece prin cap 206; cu coar- 
nile, cu coarnele 193. ” 

Corupu vb. III, corup, rup; vedu truplu ameu ca ună stranje (-1ie) 

si se corupă, văd trupul meu ca o haină să să rupă (, ce se 
rupe), Bitnw 7 oâpă pov boy qpâpeua vă pYeiprrar, ich sehe 

meinen Leib wie ein Gewand verschleissen p.: 137. 
Cosa sf, coasă 201. | 

Cosu vb. III, cos, făntw, ich năhe p. 14; pers. II coshs (coși) p. 14. 
Covâ sf, găleată 204. 

Creatură sf, creatură 206. 

Credu vb. III, cred 182, 206; nu li se creade, nu i'se crede, 

nu este crezut, 82y moreverat 197; va si crezi, ai să crezi 178: 

Crepu vb. I, crăp, oxdâv, ich zerplatze p. 14; creki (crek'i) p. 14; 
lasi lji creapă caplu pânu mane, plesnească-i capul până mîne 

p. 203. 
Crescu vb. III, cresc, abidy, ich wachse p. 2; agrile' pre care 

creashie, ogoarele unde crește 186; erescutu, crescut 203. 
Cristale sf. cristal 193. | 
Critu sm., Cretan, locuitor al Cretei ; La Crighi, La Cretani 902. 
Crucea (-ţee) sf, crucea, Yă oTavpy, das Kreuz p. 141. 
Cu prep., cu, pă mit p. 117; cur mine; eu tută inima p. 145, etc. 

(și pretutindeni). 

Cucotu sm., cocoș, Ferewâs, Hahn 39, 150, 195. 
Cucutu (euţutu) sn., cuţit, păxaiei, Messer p. 2. 

Cucsanu sm, x&5os, Stiel 187. 

Cui pron. cui, (pretutindeni). 

Cuibu sm. ewhta, Vogelnest p. 162. 

- Culalitazu adv., acolo alaltaeri, alaltăeri. | 

Culcu vb. I], culc; nâ culcâmu, ne culearăm 175. 
Culea adv., încolo; acolo; di au shi culea, (de aci și de acolo) câte 

odată, din când în când, &viore, bisweilen p. 119; di aa shi eulea, 
din când în când, pată mai uănov, dunn und wann p. 193. 

Culo inante adv,, (acolo inainte), de curând, Yewsti, neulich p. 157. 
Culonante adv., înainte, de curând, veosti, neulich p. 118. 
Cuminicu vb.I. împărtășesc, comunic; puteai si nji u euminici (-ţi), 

puteai să mi-o comunici, să mi-o împărtășeşti, Vă: pol Ti %ot- 
VodOYISmS 171; va si ce le cuminicu, 0 să ţi le cuminic 184, 
Vezi: comunicu. 

Cumnatu sm, cumnat; averea a cumnat-sui, averea, bogăţia cum- 
natului său 138.
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Cumu ady. cum? 2; wie? p. 124, 155; cumu treci samanea ? 

râde BarpiGere Thy vapdv 0as; womit vertreiben Sie sich die 

- Zeit? p. 145; di cumu, cum, precum, &s als p. 192; ca cumu, 

tocmai, precum, 6Y Tp5T0Y, gleich wie p. 122, ete. (Este redat 

şi cum uneori). 

Cunake st. locuinţa, rarotxia, Wohnung 164. 

Cunoashtire sf. cunoştinţă, Yvopuos, Bekanntschaft p. 145; ma 

ce dau tru cunoashtire, dax îţi mărturisesc, 60 900 GHoXGYG; 

ich gestehe dir doch 181; 188. 

Cunoscu vb. III], cunosc; exprim; se cunoashie, se cunoaşte 195; 

vă cunoscu multă meashtire trâ aista, vă exprim multă grati- 

tudine pentru aceasta, Xâs Gpodoyă âmeipovs Xăpiras db ară, 

Ich bin Ihnen deswegen unendlich verbunden p. 153; st cu- 

noscu, să recunose, Vă âuooyijow 168; si lu cunoseu, să-l 

cunose 179; tra si nau lu cunoască, ca să nu-l cunoască 195;. 

că nu cunoashte oaspile, că nu cunoaște pe amicul 199; câtu. 

“ma nu cunoashteci oaspeții acelji vecii, că nu mai recunoa- 

șteţi pe amicii cei vechi 199; vâ dau si cunoashleci, vă măr- 

turisesc,  Xâs Gpodoyâ,: Ich gestehe Ihnen 166. 

Cunparu (ecumpăru) vb. I, cumpăr; de cunpară, di cumpără 205; că le 

cumpară scunpe, căci le cumpără scump 204; nu se cunpară, 

nu se cumpără 206; cartea ci (= ţi) cunparashi (- și), cartea ce 

cumpărași, T> E/6)lov 6nod âyâpaces, das Buch das du gekauft hast 

p. 138; îu lu cunparaci (-îi)? [lod mă âyopătere,- Wo lassen 

Sie ihn holen p. 150; si cunparaci, să cumpăraţi 202; ss cum- 

pară, să cumpere 205. (Forma mai întrebuințată este cea cu. 

cun- la Boiagi. Azi se aude: cumpăru). 

Cunuscutoru ' adj. cunoscător; Eu va si vă facu cunusculoru,. 

Eu o să vă fac cunoscut, Ich will Sie bekannt machen p. 145.. 

Cupie și copie sf, turmă; cupie di oi, turmă de oi, xondât npo6ara, 

eine Heerde Schafe 159; cupii d'oi, turme de oi 173; copii ci 

pascu unei, turme care pasc munţii 185; stinse futa cupia,. 

prăpădi toată turma 197. 

Cuprie sf, sgunoiu 195. 

Cura3â (curagă) sf., curaj 196. 

Curao, art., curaoa, sf. curea, dovpi, Riemen p. 17, 22. 

Curatu adj, curat, x20aps, rein p. 148; avae curată, climă cu-- 

rată, aer curat 208. 

Curbane sf. sacrificiu; 74 aducea curbane dumnizazior, când sa-- 

crifica zeilor 199. - 

Curcubeta sf, dovleacul, 5 x0X0xb9, der Kiirbis p. 2,
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Curiosita si. curiositatea, “Îi mepitpyeta, die Neugierigkeit 202. 

(Cuvânt introdus de B.). 

_Curiesu adj., curios, 7apdtevov, sondeibar 169; ciudat 187; cu- 

riosile fisiognomii, ciudatele fiziononii 178. - 

Curmatu adj., ostenit; curmată, obosită, 4ovpoouevn, miide 175. 

Curu vb. ], curg; câ cura, căci curgeă 196; sanzile cură, sângele 

curge p. 157, 

Curuna sf, cununa, coroana 199. 

Curundeacâ (Curundeaţă) sf., grabă, iuțeală, repeziciune; di saparâ 

cu mare curundeacă tută jinjea, de săpară cu .mare -grabă, 

cu mare iuțeală toată viea 197. ” 
Curundezu vb. I, mă năpustesc, alerg, dau năvală, mă reped ; 

atuncea buci (- ţi) curundară cu puleane, atunci toţi se năpustiră 

cu bețe, se repeziră cu bețe 196; curzndeamu au shi acolo, 
29 

alergam aci și acolo, ETpeya 256 wa vest 183, 

Curundu adv,, iute, curând, în grabă, repede, Taxtos, bald p. 

152, 200, 194; ahtantu curundu ! așa de repede! So bald! 

153. 

Cutezu vb. I, cutez, îndrăsnese; pu cutează omlu si imnă, nu 

îndrăznește omul să umble 181; cuma cutizashi 2 cum îndrăs- 

niși ? 204; câ nau cutiza civa si ji zică, că nu cuteza nimic 

să-mi spună 207; na cubiza, nu cuteza, nu îndrăsnia 907; na 

cutiza, nu cutezau (ei) 303; si nu cutenză, să nu cuteze 202. 

Cutotalui adv,, cu totul, de loc; di catotalui nu, absolut nu, de 
loc nu; TavăTaswv, ganz und gar nicht 189; vezi: Di-cutotalui. 

“Cuturburu vb. I, turbur; canda lji cuturbură apa, parcă-i tur- 
bură apa 196; nu este putere si cuturbură apă, nu este cu 
putinţă să turbure apa 196; shi lji euturbura apă cu coarnile, 
şi-i tiwbură apa cu coarnele 193; shi se cuturbură, și se tur- 
bură 20; fărâ si li se cuturbură sufleihui di cutotalui, 
să-i se turbure sufletul de loc 199. 

Cu tutu acea conj., cu toate acestea, pă 8A% 70570, ungeachtet; 
197. 

fără 

C. 
Ş 

Capu (ţapu) sm., ţap, Tedyos, Bock p. 39. 
Cara (tara) sf. ţara, pământul, Î Yi; die Erde, p. 192. 
Casu (ţasu) vb. II, țăs, Wepalvw, ich webe p. 14; pers. IL, gashi 

(țași) p. 14.
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Cs. 

Csactisescu vb. IV, turbur, ameţesc; esaktisi, se turbură 205. 

(De origine turcească: rostește: &dhtisesca). 

Csarcu (&arcu) sm., prinsoare, lanţ 192. (Turcesc). 

Csarshafe (tarșate) st, cearșeat; azeci csarshâhi late, aveţi cear- 

şafuri spălate (= curate), xaYapă awââwa, reine Betttiicher p. 148. 

Cselahtisescu (&elahtisescu) vb. IV, muncese cu ardoare, cu 

hărnicie ; cselabhtisescu, se silese, se năzuese harnic 191 (Turcesc). 

Cselahtisericu adj. harnic, muncitor; eselahtiseriei (-ţi), harnici 
197. (De origine turcească). 

Csicsoru (&itoru) sn. picior; Iâ se alilirâ esicsoarile, li se lipiră 
picioarele 197; csiesorla, piciorul 198; estesoasile di seară, 

treptele scării, Tă oxail&ta, die Stufen 164. 
Csocu (&ocu) sn., cioc, sevpi, Fisenhammer p. 2. 

Csucutescu vb. IV, ciocănesc; brea si lu esucuteasecă, căută să-l 

toace (înghiţă, mănînce, să-l răpună) 196; lu esucuti, îl înghiţi, 

-îi făcu de ducă 193. (Se citește: &ucutescu). 
Csudâ (tudâ) sf, minune, miracol; Trâ csudă, de minune este, 

zaigerov eva, Er ist vortrefflich p. 150. 

Csudiosu (tudiosu) adj., ciudat; esudiosile ceasuri, întâmplările 

ciudate, Tă mapdăoia avpâdvra, die Abentheuer 171. 
Csudisesu (&udisescu) vb. IV, mă mir, mă minunez; me csudisii, 

mă minunai 189. 

Csumagâ (fumagă) st. ciomag; măeiucă; cu esumâxi, cu ciomegi 

196. 
Csurunjidâ (turunidă) st., cărămidă ; pl., esurarnjixi, cărămizi 186. 

D. 

Dao num., două pretut (vezi: dau). | 

Daoaci (-ţi) (ac) adv., al doilea, Bebrepov, zweytens p. 192. 

Daosprezace (-atc) num. douăsprezece, al doisprezecilea, du- 
BEnaros, zwâlfte p. 40; doisprezace de ori ahtantu, de 12 ori 

atâta, Bwfexa qapai; 7090y p. 48. 

Darea sf, darea 110, 197; darea înprapa, darea în grabă 197, 

217, 206, 179; darea tru shtire, vestea, știrea, ei87s:, Nach- 

richt 187, 207; darle tru shiiri, știrile, informaţiile, Tăs stârj- 

ces, die Nachrichten 171; multe lori si dâri avea, multe 

luări și dări avea (ad. multe dareaveri) avea 206.
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Dashuru adj. iubit, dorit, drăguţ 193. (De orig. albanezească). 

Datu adj., înclinat, dedat, aplicat, dat; pre laeci datu, dat după 

rele, ticăloșii 208. | 

Dau vb. I, dau, div, ich gebe; vâ dao, vă dan p. 149; eu da, 

eu dau, 8iâv, ich gebe 103 (conj. lui 108—110; 145; 26 dau 
si cunoashleci, vă dau să cunoaşteţi, vă mărturisesc, As 6uo- 

Aoyă, Ich gestehe Ihnen 166; shâ da cu dialagă, aleargă, 
TpExet, lăuft (ein Haase) 159; ating: câ si furi câ dai di mâne, 

căci de te-ai atinge de mine 194;.S(h)i si nu vruri eu si 

dau di tine, şi chiar de m/aș vrea eu să mă ating de tine 194; 

nu da di trupuri moarte, nu se atinge de corpuri moarte 195; 

gjine shli si dai greau a greilui, bine ştii să răspunzi la vorbă 

196; ursului nu da di trupuri moarte, ursul nu se atinge de 

corpuri moarte 195; daci(<4i) nji mana, daţi-mi mâna p. 157; 

Daci nji si vă edu cumu vă bate vina, Permiteţi. să vă văd 

- cum vă bate pulsul, XvyxwpijoazE io vă î3& Tov opyypăv 62, 

Lassen Sie mich doch ihren Puls fihlen p. 155; ea si fe dau 

luplui, am să te dau lupului 193; za s ză dao, am să vă 

dau p. 155; meci si dai di ele, nici să te atingi de ele, 05re 

vă Tă Evviieus p. 162; dedea, da 203; Catră ci nu dideshi, de 

ce nu dăduși 204; Care celţâ) u dede? Cine ţi-a dat-o, ţi-o 
dădu p. 162; 196; ni dede parola, mi-a dat cuvântul, pot 

OmooxEYei, hat es mir auch versprochen 170; Si dau fede, să 

mă încred 171; cando li dederâ tru shhre, când îl vestiră, 

când îi aduseră știrea 199; dâ-nji ciza si mancu, dă-mi ceva 

“să mănânc, 86 po Ti vă edyo p. 139; aiste floare da. dipoia 

fructulu ? aceste flori produce apoi fructul, aoră ră vw, iâcvv 

Enea my xaprbv? 187; dau ori ahtantu frutu dede, de două 

ori atât de produs, îndoit produs a produs 198; da ploae, 

plouă; didea ploae, plouă etc. p. 106; da neao, ninge; da 

grandine, bate peatra p. 107; cando da ploae, când plouă, 5ray 

BoExyi 158; sinu da Domnizeu, (=Să nu dea Dumnezeu) păzizte-ar 

Dumnezeu! pă) To îm 6 Oeos, Gott behiite p. 193; cu ceară 
(ţearâ) date, date cu ceară, ceruite 165. 

Dâmaă st. paguba, îmuia 194; păcat, pagubă 195, 208. 
De (72) rostirea, lit. d p. 1. 

Dă prep. de, napă, von p. 117 şi pretutindeni; Mai înseamnă: Și, X2, und. 
Defendu vb. III, apăr, păzesc; avea nemalo ei lji. defendea, avea 

îndestul ce-i apăra 198. (Cuvinte introduse de B.). 
Delicatesâ sf, delicateţă; cu delicatesă, în mod delicat 183. (Cu= 

vânt nou). _ 
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Delicatu adj., fraget, Tpuepepds, miirbe p. 150; pl. delicate 184. 

Demandacsune (demindătune) sf, ordin, poruncă, TposToYij 

Betehl, 152; demandaesunle, poruncile 205. 

Demandu (denindu) vb. I, comand, poruncese, trimit vorba; Aj: 

demandă, îmi recomandă 195. a 

Demaneacâ (demăneaţă), sf., dimineaţă 149, 175 (vezi: dimaneaga). 

Demonipsescu (mec) vb. IV, mă îndrăcesc; se demonipseshte, 

se îndrăcește 203 (cuvînt de origine grecească). 

Depoia adv. apoi, netă, alsdaun p. 155 (şi pretutindeni). 

Depricâ conj. ca, Răpe, als p. 127. 

Depunu vb.. III, cobor, mă dau jos; care se depuse, dacă se co- 

| bori, după ce se cobori 195. Vezi: dipunu. 

Descripcione st, descriere, nepwpoți» Beschreibung 179. (Cu- 

vînt nou, datorit lui B.) ! 

Descriu vb. III, descriu; si cs descriu, să-ţi descriu: 180 (cuvint 

nou introdus de Boiagi). 

Deshteptu vb. I, deștept; ski deshteaptă shi noi, şi ne deşteaptă, 

îndeamnă și pe noi, xai Tapawitody vai Tips, und ermunterin 

uns auch 160. 

Di prep., de, 27, aus p. 117; conj. și, de, sai, und 1926; d; hero 

vlehu, de timp străvechiu, nAâBey, von alten Zeiten p. 118; 

di multe, de mult, Rp NaLp05, vor weitem p. 118; diapoia, 

apoi 119; di pra apoia, mai apoi 119; ună sută di nili, o 

sută de mii p. 40; unsprezace di ov ahlantu, ete. p. 43; 

ci (i) se adapa di unu îsuoru, care se adăpă la un isvor 

193; di Roma, din Roma p. 135; ma di conversacione, numai 

din conversaţie p. 147; di îu, de unde p. 146; di voi, decât 

voi, 146; indreplatea este ma bună di Dunaticlu, . dreptatea 

este mai bună decât vitejia, 1] Bunatoobyn eivat ua)iirEpa dă 

iv avăpelay, die Gerechtigkeit ist besser als die 'Fapfer- 

keit p. 135; cineva di voi nu shtie, nimeni dintre voi nu ştie 

198; di în capu, din cap 199; di în casă, din casă 199; zu 

bea apă di un isoru, unde bea apă dintrun isvor 196; di 

astazu încolo, de azi încolo 119; di au încolo, de aci încolo 

119; di au înante, de aci înainte 119; d; preimnare, dela 

preumblare 161; ună legatură di floare, o. legătură de flori 

- 161; vezi: di adunu (163). 

Di acutotalui adv., xa%6ăov, de tot, de loc 173. 

“Di acutotlui adv., cu totul, de tot, de loc 209. 

Di-adunu adv., împreuuă, &răp& zusammen  p. 191, 184, 163, 

194, 195. 
Q
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Dialaga adv. alergând, mergând; shâ da cu dialagă, aleargă, 
TpExe!, liuft (er) 159. 

Diamantâ sf, diamant 195. | 

Di apoia adv, apoi, Eneira, hernach p. 119; diapoi, apoi 205. 
Dicara adv., așa dar, Aotmby, denn, so, also p. 147, 143, 171, 206, 

196, 198; dicarea 200, ete., după ce, âp'&v, î; nachdem, p. 140. 

Dicâtu conj., decât, ca, ară, mapă, als p. 197, 135, 149, 161; 
dicatu 193. 

Dicumu âdv., precum 192, 193, 197, 205. 

Dicutotalui adv., deloc, navrei6, gar keinen p. 155; dicutotalui 

nu lâ adută, nu le ajută de loe 176; ma dicutotalui serinu, 

dar cu totul senin, senin peste tot, dxpa Yar 176; dicuto- 

„alui nu, de loe nu, 055apuâs, ganz und gar nicht 153, 189, 
124, 199; di cu totlui, eu totul; CO contrarie parte, întw”o 
parte cu totul contrarie 169. 

Dietâ st, dietă, dlourz, Diăt p. 156. | 
Diferencie si, diferenţă, deosebire 186. (Cuv. introd. de B.) 

» Disgiosu (dig'osu) adv., jos, ud7o, drunten, p. 120. 
Di-nainte, di-nante adv., înainte; di ce, înainte, la față, Eprrpo- 

Bey, vorne p. 147. | 
Diia prep., dela 134, 200 şi pretutindeni. 
Diiectatione st. plăcere, distragere, Tepbis, Vergniigen 174. (Cuv, 

introd. de B.) 

Dimaneaca (dimăneaţa) și demaneagâ (demnăneaţă), adv., di- 
mineața, Toi, der Morgen, frih 119, 142; alantă demaneacă. 
dimineaţa următoare 207; aeri 9, eri dimineață 206, 207 ; 
demaneaca 169, 173. - 

D'inante-uboru sn., mpoabrov, Vorhof p. 164. 
Dinaparte adv., dincolo, în faţă, dvrxp), gegeniiber p. 120. 
„Di-napoi adv,, înapoi, ănio%ev, hinten p. 147. 
Dinde adv., în a parte, dincolo; di dinde, de dincolo 202. 
Dinte sm., dinte, 235%, Zahn, 3, 15, 35; pl. dincei (dinţi) p. 15; 

dintele p. 17; dincalji, dinţii 195. 
Dionysiulu n. propriu, Dionisie 204. 
Dipartatu (depărtatu) adi., depărtat ; munci dipartaci, nunţi în- 

depărtaţi 185; dipartate, depărtate 180. | 
Diparte adv,, departe, paxpây, weit p. 120, 194; d; diparte, de 

departe, pxxpâevy, von weiten 120, 176; si spună di diparte, 
să se arate din depărtare 173; ma diparte, poxpirepa, weiter 158. 

Dipartezu (dipărtezu) vb. I, depărtez, îndepărtez; se dipartă, se 
depărtă 195. 
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Dipartu (mi) vb. IL, depărtez, îndepărtez; pânu nat te diparei 
(=diparţi) di mine, ceva înu va si ce (=ţA) facă, până ce (cât 
timp) nu te depărtezi de mine, nimic nu ţi se va face, £% 
dv poxpivyjs amd Eutva, Băv ot mepdlovy 159. 

“Dipoia adv., apoi 157. 
Di-pre-apoia adv., mai apoi, pereneita, hernach p. 119. 
Dipu adv. de loc 201. (Cuvântul este de origine necunoscută. Il 

întâlnim și în |. bulgară: AADE, cu acelaș sens). 
Dipunu vb. III, cobor, dau jos, depun; cara dipuse curuna, după 

ce depuse, cobori cununa 199 (vezi: depuna). 

Directoriu sm, directorul 188. 
Dis pretix., des; dislegu, deslegu ; discopiru, descoper, ete. p. 115, 116. 
Discarcu vb. I, descarc, Exqpoprâvo, ich lade ab, p. 116. 
Discingu (cţingu) vb. III, descing, daluvw, ieh entgiirte p. 116. 
Disclocsu vb. IV, clocesc; cara si se diseloacsă Dulji, după ce 

puii se vor cloci, dep” 05 xâwoonyodv ră 'movdila, wenn die 

Jungen. ausgebrâtet sind p. 163; cara si le diseloaesă, âq'ob 
ex6ody ră xiwoodmovia EEw p, 162. 

Discopiru vb. IV, descopăr, ânwoxtnatw, ich entdecke p. 116; 

ci va si ji discopiră Brama, ce-mi va descoperi, ce-mi va 

arăta Brahma 207; dascopiri „Amerilia, descoperi: America 

p. 130. 

Discurunu vb. I, descunun, &nooTegovâvw, ich entkrâne p. 116. 

Disfaptu adj, deschis, sincer; SOtru sburire, deschis, sincer la 

vorbă 199. 

Disfrenatu adj., desfrânat, dawros 200. 
Disgropu vb. I, desgrop; Wz disgroapă, îi desgroapă 200; di îu 

ji disgrupă, de unde îi desgropâ 200. 
Disgustu vb. I, desgust; Nacâ disgustă omlu si jină Gota? Nu 

cumva se desgustă omul să vie la Gota? 190; verun oară 
nu poate si disgustă, nu se poate (omul) desgustă niciodată 190. 

Dislegu vb. I, desleg, 8taă5v, ich binde auf p. 115; cara u dis- 
legă, deslegând-o 203; disligată, deslegată 203. 

Disnjerdu (disierdu) vb. 1, desmierd; si a disnjardă, să-l des- 
mierle 193. 

Dispartu vb. 1V. despart, Eexwpilv, ich scheide p. 15; pers. II 

diparei (-ţi) p. 15; me disparte de tine, mă despartă de tine 

177; si furi câ vă dispareiei, dacă vă aţi despărți 203; se 
disparci, se despărți 198. 

Displitescu vb. IV, despletesc, dncrătnw, ich drehe auf p. 116. 

“ Disposicione sf, dispoziţiune 163. (Cuv. introd. de B.) 

Q2
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Dispuljatu (dispubatu) adj., despuiatu, gol 202, 207 (Dela verbul 

dispolu=dispobiă, despoiu, jefuesc) ; dispuljată, despoetă 201. 

Disputacia sf, desputarea, cearta 204. (Cuv. introd. de B.) 

Disradicinezu (disrădiţinezu) vb. I, desrădăcinez, Expii6vw, ich 

wurzle aus p. 116. A 

Dissuflu vb. IL, desutlu; pânu si te dissufli, până să te desufli 197. 

Disuprâ adv. deasupra, sus, 2740, droben p: 120, 189; usioi... 
disupra, poftiţi... sus p..148. 

Dishcljidu (dișclidu) vb. III, deschid; dishelzide. gura, desehide 
gura, 194. 

Dishcljisu (dișclisu) adj. - deschis, sincer ; dzshelisu omu, om sincer, 

deschis la suflet 206. 

Dishputacie (ţie) sf., disputaţie 198. (Cuv. introd. de B). 
Dishputu vb. I, desput; doi consuli se dishputea, doi consuli dis- 

putau 198. (Cuv. introd. de B.) 

Dishteptatu adj., deștept, E5vrvos, munter, wach p. 15, 175 
Dishteptu adj, deştept; dishteaptă, deşteaptă p. 191. 
Dishteptu vb. I, deștept; me dishhiptă, mă deșteptă 175. 
Doi num. doi; do, doi 40, 41; tem. dau, dao, două 40, 41, 149, 

135; dao oale, două oale 194; doilji, ce doi, daole, cele două, 

ol mai ai ră ăto, die zwei 41; di doili, de ambii 198; a doilea, 
al doilea 42; a daoa, a doua, 7 Bevrepa 42; a daolea, al doilea 
164; fâră di daule, fără ambele, fără niciuna 194; dao os:, 

de două ori 121; a dao carte, scrisoarea a doua 177; dao sute, 

două sute 40; dao nilji, două mii 40; (vezi: dao, dau): 
Doisprezace (-ţe) num., doisprezece 135; a doisprezaglea, al 

doisprezecilea 42; a daosprexacea, a douăsprezecea 42. 

Dolu sin,, șiretenie 200. a 
Domnuescu vb. IV, domnesc, stipânesc.; care. domnucashe, care 

domnește, stăpânește 181. 

Domnizeu, vezi: Dumniză. 

Domnulu sm., Domnul, 5 x5gtos, der Herr 10, 16, 23 (dectinarea lui 
după decl.. IV), 137; stăpînul: doumne, stăpîne 204; ne, doamne, 
da, stăpîne, va abbevra Pow, Ja, mein Herr 145, 156, 157; 
domnulu a casilji, stăpânul casei, 6 oixoxbons p. 129; domni 
mari, &pxovte, schâne Welt 173; Doamne vindicatoare, Domnule 
Doctor, "Apxwv tarot, Herr Doctor p. 154; no, doamne, nu, Dom- 
nule, x6 advtvra pov 145, 146, 148; domnusu, stâpînul său 196. 

Doamna st. doamna, Î xvpla, die Frau p. 20; a doamnilji, etc. 
decl. (toata p. 20); 35, 147, 203; a domnilji, a doamnei 203, 
204; doamna a casilji, stăpâna casei 129; doam(m)ă 194.
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Dormu vb. IV, dorm, xorpodwat, ich sehlafe p. 3; dornji (dorni'i), 

dormi 13; îu doarme, unde doarme 165; nu durnii di acu- 

totalui, nu dormii cu totul 175; Noi durnjimu Cela, Dormirăm 

la Cela, 173; Durmitu gina? Dormirăţi bine? "Exorprjdre. . 
xadă p. 155. 

Doru vb. II], a durea; Me doare caplu, Mă doare capul, "Exw x 

qaaăyiay, eh habe Kopfschmerzen p. 154; tr oară me doare 

stomabhlu, imediat mă doare stomahul p. 155; nec. si lu doară 

capu, nici capul să-l doară, și nici să ducă grija 202. 

Doru vb. LV, doresc; di multa dareamu, de mult doream 172; 

«rtosu dureamu, doream tare 176 ; dureamu, doream 174; u durii, 

o dorii 184. 

Doru sn., dor, durere, mâves p. 154; în doru, cu dor, cu plăcere 

p. 151; lji zice (ziţe) cu doru, îi zice cu dor 194. 

Dracu sm., drac 205 și pretutindeni. 

Ducu (me) vb. III, mă duc, brayw, gehe 149, 165, 170; me ducu la 
biserică, mă duc la biserică, Orăyw sis Tijv ExxAnolay, ich pehe 

in die Kirche p. 133; si ze duci, să te duci 167; si duce (-ţe), 

se duce 194, 200; se duce (ţe) în padure, se duce în pădure 

196; si nu se ducă ne unu ne alantu, să nu meargă nici unul 

nici altul 198; si se ducâ tru gubernie, să meargă în gubernia 

198; câ care si se ducă, că cine să se ducă 205; Dicumu 

jinu ashi se ducu, Precum: vin. așa se duc 192; se ducuitut 

ună după elu, Tv GuohavWodv movrore p, 161; me dushu, mă 

dusei 207; se duse, se duse 200; se duseră, Erijyav. p. 137. 

Dukescu vb. IV, pricep, înţeleg; duliră, înţăleseră 197. - 

Dulce (dulţe) adj., dulce, YĂbx56, siiss p. 3; euro rupasu, în dulce, 

odihnă 208; tru voastra dulce socilje, în duleea voastră socie- 

tate, £is Ti JApIESTĂTIV SS Gwvrpocpioy, în Ihre» angenehmen 

Gesellschaft p. 152. 

Dulceagâ (dulţeaţă) sf., dulceaţă 197; câ are multe dulceci trâ mine, 

căci are multe plăceri pentru mine, Ebru Eye TOAAĂG XĂPITAG 

vă Eptvea, Sie hat; viel Annehmlichkeiten fiir mich p. 164; dul- 

ceapa aduce amareaţă, duleeaţa aduce amărăciune 197. 

Dulceme (dulțeme) sf., duleime, dulceaţă, YĂDuLOua, Siissiglkeit 

p. 13; pl. dulcenzi (dulţeii) p. 13. 

Dumnizâ sm., Dumnezeu, eds, Gott 207; du aducea curbane a 

dumnizaxzlor, unde aducea sacrificiu zeilor 199 ; dumnizac, 

dumnezei 206; Mai vine și forma: Domnizâ: faca a Domni- 

zălui, faţa lui Dumnizeu 208; Domnizeulu, 117, 132, 160; 

Domnizeu si scapă, Domnizeu si apară, Ferească Dumnizeu,
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eds qwvidtoi, Gott bewahre p. 123; si nu da Domnăzeu! să nu 
dea D-zeu! pij 7 wo 6 es, Gott behiite p. 123; O, Domnizeu 

si apară ! ferească D-zeu! În nici un chip! Supt nici un cuvânt! 

"9, pă xavăvay Tpâmov, Ach, bey Leibe nicht! 171. 
Dunijae (dusiae) sf, lume 185, 202; unâ dunjae di oamini, o mul- 

țime de oameni 185. (Cuvânt turcesc). 

Dupâ prep., după, petă, nach p. 117, 161; după acea (aţea), după 
aceea, pETă Tx5Ta, nach diesem p. 119. 

Dure adv., destul, dpxeră, genug p. 123, 151, 161,183; Nu e dure 

unu taliru, Najunge un taleru? Acv donat Eva TaAfpi; Ist ein 

Thaler nicht genug? p 148. (Cuv. turcesc). 

Durnjire (duriire) st, dormire p. 12. 

E. 

E, rostirea lit. e pag. 1. 

E conj, și, xoi, und, aber p. 8, 134, 163, 193, 195; iar şi 192. (Lat.et). 

Ea pr, ea; pl. ele, ele, a5rai, sie p. 46 (decl. acestui pronume). 
Earbâ sf, earbă 202. 

Eashte, sufix pentru formarea ady. p. 126; fiaceashte, frățeşte 196. 

Ef, rostirea lit. fp. 1. 

Eftinu adj, eftin; eflinâ, eftină 202. | 
Egalu adj, egal; trei egali pârei, trei părţi egale 192. (Cuvânt 

introdus de Boiagi). 
Eghipteanu n. pr., Eghipteanu, 202 (scris cu gh, nu „cu 9j, cum 

obișnuește B.). 
Egyptu n. pr, Egiptul, Afonros, Egypten p. 141. 
Ehi adv., da, vai, ja p. 124. 

EI, vostirea lit. Lp. î. 

Elba n. pr., Elba 174, 176. 
Elu pron. elu, 576, er p. 45 (decl. lui) 161; pl. elji, ei, adrol, sie 

p. 45 (decl. lui); spune-lji, spune-i 34; shi-li, și îi 193; dă 
If am acu, dă-i un ac, 985 TO Eva BeXzw, gib ihm eine Năhe- 
nadel p. 8; pre elu, pe el 193 ete. 

Em, rostirea lit. m p. 1. 
Emiliulu n. pr, Emiliu; Pavlu E Emiliulu, Paul Emiliu 198; Seipiu 

Emiliu, Scipione Emiliu 198. 

Engastenu adv., întradins 204. 
Englesu n. pr, Englez 207; ngleslu, Englezul 207; E/n/gleski, 

Imglezii 207. 
. Englezeashte adv, englezește 188.
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Englizescu adj, englezesc; cu englizeshti lilinji, eu covoare 
englezești 165. 

Englitera n. pr., Anglia, 'AyyAio, England p. 134 (greșit tradus 
nemţește prin Londonk 

En, rostirea literei n, pag. î.' 

Energie st, energic, îvtpyee, Wirkung 185; face unâ bunâ energie 

tru campu, exercită o bună (binefăcătoare) influenţă, energie 

asupra câmpului 186, 201. 

Enumeracia st, istorisirea, 3urnss, Erzâhlunge 177, 206. 

Enumeru vb. I, istorisesc; si ce enumeru oarâ doară nica di 

aiste, să-ţi istorisese ceas cu ceas încă de acestea 191, 178; 

va si ce enumeru, o săi istorisesc, deo cot Zn 180 
(Cuvânt introdus de B.). 

Er, rostirea lit. 7, pag. 1. 

Ermu adj., pustiu; însulă ermă, insulă pustie 175. 

Es, rostirea lit. s, pag. 1. 

Escu, sifix pentru formarea adv. p. 195. 
Escu vb. ajutător, sunt, Eipai, ich bin p. 68—74; (vezi și hiu, eu 

sunt); Eu escu, eu sunt, "Ey einer, ich bin p. 146, 168; câ cara 
escu muriloru, căci de oarece sunt muritor 199; Ishii conteti 

cu cunakea nao 2 — Escu. ; — Eşti mulţumită cu noua locuinţă ? 

Da! p. 164; este pers. III-a verb. escu sau hiu, este, Eva, er ist 

pag. 3, 160; &, este. sivar, es ist p. 8, 193; nju (cit. n-a) frică, 

îmi este frică 159 (verbul e (este) la pers. III în unire cu pron. 

pers. 13, ţi, la, devine u: n-a, îmi este, fi-u, îţi este, ljs-u, îi este, 

l-u, le este, li este; aceasta nu însă în totdeauna); kici (biţi) 

malta cu tute îndyepei ? Sunteţi deja gata cu totul? eiode nătov 

Erotpot pă 8ia; Sind Sie denn schon ganz fertig? p. 163; suntu, 

sunt (ei) 160; era, era 7ÎiToy, er war p. 3; fumu angustaca, 
furăm nevoiţi, constrânși 182; vrea si hiu, aș fi tost 184; shi 

poate si hibă, şi se poate întâmplă,şi poate să fie 208; iu za 

si hibâ gjine si nâ Jucâmu, unde are să fie bine ca să ne 

jucăm p. 164; hiindu si moară, fiind spre moarte 197; în- 
vigata hiindalu, find învățată, deprinsă 181. 

Esu vb. IV, es; es: di în cale, dă-te la o parte din drum, Tăpa- 

p&poe and Ti orpătoy, geh vom Fahrvege 160; li ese leulu, 
in cale, îi ese leul în cale 192; mă sha, ne eșea 173; li esh; 

inante, îi ieși înainte 196; eshirâ avinare, ieșiră după vânat 

192; Du va si esu afoarâ, Eu o să ies afară 157; si easă di 

în cale, să ieasă din cale, să ocolească 208; s: zasă, să iasă 

195; si casă, să easă 197.
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Eta st, veacul, 6 aiwv, die Fwigkeit pag. 3. 

Etna n. pr, Etna, Î Atom, Atna p. 131. 

Eu pr., eu, 70; ich, 8 44 (declinarea” lui), 54; me, mă, Eu£ mich 

8, 145; abhoici cu mine, vorbiți cu mine 145; și pretutindeni. 

Evg6! adv., bravo, £0Ye! bravo! 128. 

Evropea sf, Europa, î Edporn, Europa p. 135. 

Examenu sn., examen, E&cracw, Priifung p. 7, 188 (Cuvânt în- 

trodus de B.). 

Examinescu vb. IV, examinez; si examinească omlu vetea a hi, 

să se examineze omul peeli însuși 198. (Cuvânt introdus de B). 

Examinarea sf, examenul, 7] EeEraots 198. (Cuvânt introdus de B.). 

Excusatu adj. scuzat p. 154; Nji se pare câ va si me aveti 

excusatu, Mi se pare, cred că mă veţi scuză, Ich. hoffe, Sie 

werden mich entschuldiget halten p. 154. (Cuvânt introdus de B.). 

Exemplu sn. exemplu; 7râ exemplu? De exemplu, Ap. xăpiy, 

Zum Beyspiel? p. 164. 

Extra adj. deosebit; ca ună extra faptă -mashină, cu o mașină 

de o deosebită construcţie, pă play pIXaVV XOPISTIIS XATAG- 

xewtis 175; au unu extra portu, au un port deosebit 190; face 

ună extra energie, face (exercită) o deosebită energie, xăpvet 

plav xwoptori ăvăpyetav 185. (Cuv. introdus de B.) 

F. 

Fabricacia sf, construcţia, 7) xaraoxevr, die Bauart 179. (Cuvânt 

| nou, introdus de B.). , 

Fabricescu (fabriţescu) vb. IV, fabric; su si fabricescu, unde se. 

fabrică 176. (Cuvânt introdus de B.). 

Fabulâ sf. fabulă; pl. fabule 192, 

Facatoru (făcătoru) sm., creator, făptuitor, nowTijs, Schâpter 

! 160, 208. 

Facerea (fiţerea) sf., facerea 184. 

Facu vb. II, vă, mache 3; faci (faţi) faci: face (fate) p. 12 (cânj.); 

108, 159, 194; Dicum face (<ţe) omlu află, cum, precum face 

omul, află 205; nu face (cţe), nu face p. 135, 197; Ci face 

auce? ce treabă face aci? Ti Bovhetay Eye 158; shi njellu face, iar 

mielul răspunde 196; li face Soeratlu, îi se adresează, îi răs- 

punde Socrate 200; faceci (faţeţi) nâ asista bunu, xăperă pas TI 
Xăpiw, Sind Sie so giitig p. 154; mare banu va si nji faceci 

(faţeţi), Sie werden mir einen sehr grossen Gafallen erwveisen



249 

p. 146; tru aista calivă alte minduescu shi alte facu, în coliba 

aceasta una se spune şi alta se face 193; galjinle facu onâ, 

găinele se ouă p. 132; fecea negocitorie, făcea, negustorie 906; 

doi oaspici fecea cale di adunu, doi prieteni făceau drum îm- 

preună 195; se fecea canda este mortu, se prefăcea parcă este 

mort 195; di lu fece bucâei, de-l făcă bucăţi 196; u facea, o 

tăceau, o reprezentau 201 ; feesu, făcui 205 ; nu fecsu, nu făcui 

178; mi fecsu avutu, mă îmbogăţii, devenii avut, bogat 206; 

Ci feceshi sufletu soru? Ce făcuși iubită sorioară ? Ti Exapes, 

irpazmueym pov pov dâeici» was hast du denn gemacht liebe 

Schwrester 163; di cando si fece | -ţe) unea, de când se făcă lumea 

136; spune-lji, câ se fece (feţe) acea (aţea) ci (ţi) vru, spune-i că 

se făcu aceeace vroi, ce dori p. 34; se fece elu selavu a ombhui, 

deveni el sclavul omului 193; cara u fece multe ori, dacă o făcu 

de multe ori 197; fece (feţe) Roma unu faudegu, făcu la Romă 

o judecată; fecemau, făcurăm 176; ci avea... faptă, ce făcuse 

200; că (ţi) shâ area faptă, ce-și făcuseră 204; ci Îşi aveamu . 

faptă, ce-i făcusem 207; fă, tă 204; si nau facu cale, să nu 

fac drum, să nu merg în drum 195; acelu ci va si făcă reu, 

acela care vrea să facă rău 195; si facu visită, să vizitez, vă 

2muoxepYă p. 156; si u facă, să o facă 149; câ na lipseashte 

si facemu altoru, acea ci na lipseashle si 'nă u facă, nu tre- 

buie să facem altora, aceeace nu trebuie să ne facă 168; ra 

si vă facu, o să vă fac... p. 145; va si facă cale, va călători, 

va face drum, 0ă ratetâevog 166. 

Faca (faţa) st, faţa, 7 npfownoy, das Gesicht p. 2, 154, 207; pl. 

fâci (£ăţi), feţe'201 ; fecendu-se (feţendu-se), prefăcându-se 199; 

faca a soarelui, faţa soarelui 207.. 

Fantasia sf. fantazia, Î qovraoia, die Einbildung p. 21. 

Fara sf, neam, seminţie; di fara mea, de neamul meu 206, 203. 

Fârâ adv,, fără, xopi5, ohne p. 121, 149, 201; fârâ inudoire, fără 

îndoială 164, 165, 155. 

Farinâ (fărină) sf, făină, GĂebpi, Mehl pag. 2, 17. 

Faptu adj., născut; anu nu era neci faptu, anul trecut nu era nici 

născut 196, făcut; faptă, făcută 198; cu ună extra faptă mna- 

shină, cu o mașină de o construeție deosebită 175. 

Farmacu (fărmacu) sn., etravă, venin 206. 

Fasha (fașa) sf. făşia, mb Băuuo, die Binde p. 157. 

Favrulu sm., fcrarul, 6 snânpovpyes der Eisensehmidt p. 23. 

Fedea sf, credinţa, - niors, die Religionslehre p. 139; religia, 

credinţa, 7 Ypnorela, die Religion p. 3; si fini câ nu ai pre
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multă fede, dacă oare mai prea multă încredere 170; asus 

indreptate s? dau fede pre greilu a vaspililji amei, avui drep-. 

tate să. mă încred în cuvântul amicei mele 171. 

Felicitu adj., fericit, pxxăptos 208. (Cuvânt introdus de B.). 

Feminâ sf, femină; ne femină, nici femină 201. - 

Ficsoreashte (fiăoreaște) adv., băeţește, rată, kindiseh p. 196. 
Ficsorescu (fitorescu) adj., feciorelnic, noâwăs, kindisch p. 195. 
Ficsoru (fizoru) sm., fecior, băiet 197, 203; fiesori, băeţi, zatâia, 

Kinder 125; art. pl., fiesorki, băeţii 129, 139; ca fiesorlji 
aceljt. njici, ca copiii cei” mici 208; co co piei 166; ficsorlii 
acelji cu minte plangu ma înante di ci li la foamea, băeţii 
cei, cu ininte plâng înainte de-i apucă foamea 195. 

Figură st, figură; cu formoase figure, cu figuri frumoase 165. 
Filosofu sm, filosof 204; pl., filosofi 201. - 
Filosofia st. filosofia; si studiescu pânu la filosofia, să studiez 

până la filosofie, vă onovâdiw exe? Ec ee Ti) cprĂooocpiav 188; 

pl. filosofii 198. 

Firidâ st, fereastră 203; camera ta, acui firidile bresea. tru gar- 
dină, camera ta, ale cărei ferestre privesc în grădină .165, 

Fisiognomie sf, fizionomie 179. ” 
Floare sf, floare 187; ună ligatură di floare, o legătură de flori 

p..161; aste floare, aceste flori 187. 
Florescu vb. IV, înfloresc, &06, ich bliihe p. 94 (conj. lui p. 

94—98); câtu floreashte negociulu, cât înfloreşte, prosperează 
negoțul 182. , 

Florire vb. IV, a înflori, 2y0et, bliihen p. 98. (Conj. lui 94—98). 
Fluera sf. fluerul, 7 qăotpa, die Plâte; bate fluiera, cântă din 

fluer 159. - 
Flurinte sm., florinte, fiorini; trei fhurinte tru septimană, trei 

florinţi pe septămână, Tpl& eptopiva Tijy E6ăoudăa, Drey Gulden 
die Woche p. 148; dao flurinte, doi florini 149; forinte p. 204. 

Foame si,  foume, Î, nea, der Hunger 131; li la foamea, îi 
apucă toamea195; li lo mare foame, îi apucă mare foame 205. 

Foarfica sf, foartecele 194. 
Focu, art., foculu sn. toc, wwria, Yeuer p. 17, 9202. 
Fontanâ (fintină) st, fintină, izvor, 60534, Quelle 129; fontana 

aista mushata, această frumoasă fintină 130. 
Forinte, vezi flovinte. 
Forma sf., forma, To sî36, die Form p. 20; shi tru formă, şi în 

formă 186; cu nishte forme di tuvle, cu un fel de țigle, pă 
“eiăcs 7ob6Awy, mit einer Art Mauersteinen 186. |
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Formu vb. I, formez; formă, formează, xăpyet, 180. (Cuvânt intro- 
dus de Boiagi). 

Formosu adj., frumos, e5noppos, sehân; formosu locu, loc frumos ; 

eipopepos rânos 188; cu unu formosu tropu, întrun mod fru- 

mos 168; formosă, formose, frumos, frumoase 37, 191; for- 

moase, frumoase 173; cu formoase figure, cu figuri frumoase 

165; ortosu formoase, foarte frumoase, Odă edpoppa, vecht; 
sehr hiibseh p. 164, 165. | 

Formula sf., sentinţă, porunca, napăyyeAna, Vorschrift 168, 
Forsa sf. forță, putere; aveci ahiantă forsă, sunteţi în stare, aveti 

atâta putere... eioder înavoi p. 147. 
Forsitu adj., nevoit; furâ forsici, tură nevoiţi, Îvayudodnsav 176. 

Forte avb., foarte, Aia? nodiă, sehr p. 123, 147, 151, 155, 200; 
forte înaltu, foarte înalt 160 ; forță, tare 203; forte bunu cucotu, 

foarte bun cocoș 150; forte delicatu, foarte delicat 150; este 

forte (jinlu), este tare (vinul), sivat noiă âvvarbv, Er ist mir 

zu stark p. 151; forte lunjinoase, foarte luminoase p. 148. 

Fortuna sf., noroc, fericirea; Candu za si amu fortuna si vă 

vedu napoi la mine? Când o să am plăcerea să vă văd iarăși 

la mine? p. 153; vrea si amu fortună, eră să am norocul 180; 

trâ furtună, spre noroc, XaTă TWX1v 196. 
Fortună sf, tortună, vijelie 207, 208; De asemenea furtună p. 

175, formă ce este răspîndită printre Aromâni. 

Fortunatu adi. fericit. norocos 184; fortunatu, (omul) cel norocos, 
uaA6ToXos 208. (Cuvânt se aude și azi în Epir cu acest sens), 

Fraceashte (frăţeaște) adv., frăţește p. 126. 

Fracescu (frațescu) adj., frăţese, dăeApibs, briiderlich p. 125; 
fraceascâ vrere, iubire frăţească 200; fraceascâ unire, unire 

frățească 203. 
Fracilja sf., frăția, Î] âZeAgârns, die Briidershaft p. 5. | 

Frangu vb. III, frâng, roaxilu, ich breche, franzi, trângi p. 11; 

si u frangă, să o fringă, să o rupă 203; si frangu, se rup 203. 

Francezeashte (frînţăzeaște) adv., franţuzeşte 188; franceseshi 

comedii, comedii franţuzești 180. (Azi Arom, se zice: frînfeaște, 

frânțuzeaşte), 
Franzere (frinzire) vb. III, a frânge, frîngere, roaxitew, brechen 

p. 75. a 

Franza (friînză) st, frunză; franzile, frunzele, Tă q5Ăda, die Blitter 

p. 194; frânzi, frunze p. 187; tru frânzi, în fruuze 195; tru 

frânzile di arburi, în frunzele de arbori 195. 

Frate, art. fratele sm., frate, deh, Bruder p. 17; (decl. lui după
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p. 135; fratele a meu, 206; vrute frate, iubite frate 183; frate 

ju, frate meu 134, 137, 207; a frate njui, a fratelui meu 137 ; 

casa a fratetui, casa fratelui tău 137; frate su, fratele său 169; 

a frate sui, fratelui său 201. 

Frecu vb. I, frec, Tpi6w, ich reibe p. 3; freacă, freacă p. 10; shi se 

freacă, şi se freacă 187. 
Frenu sn. frâu, XeAwdpi, Ziigel; art. frenlu p. 94, 198. 
Freshcu adj., proaspăt; oaâ freshcă, oaă proaspete p. 156; cu apă 

fresheâ, cu apă proaspătă (ună xaOapăv.vepăy, mit reinem Wasser), 

p. 149. 

Fricâ sf. frică 181, 196, 197, 205; Nu frică, a mi .e frică, teamă, 

qo6odpat, Teh fiirehte 149, 159; nu ai frică, să nu-ţi fie frică; 

Mi qofijsa, Fiirehte dich nicht 159, 193; cara lu lo fiica, 
dacă îl apucă frica 195. 

Fricushezu vb. I, speriu, muma ci (ţi) u fricusha, maina care 0 
speria 193. 

Friptu adj., fript, gjine Pip bine fript, xaxĂ& ineies, gut ge- 
braten p. 150. 

Frutu sn. frupt, produs, x&prov 199, 187: cu frutu, LE VewWinara, 

mit Friichten 185; fratlu, To xapnev 187. 

Fugu vb. IV, fug, mă duc, plec 153; câ za si fugu, că o să mă duc, 

vă Vrăyw p. 151 fuze, pleacă, dvaxwpet 169: Fuzici? Plecaţi? 
"Avoxwpetre; Gehen Sie schon? p. 156; Nu fizici (— ţi). Nu vă 

duceți, M? âvaxwpreare, Gehen Sie doch micht p. 252; fuzea, 

fugeau 196; fuzi, sa dus, Epvye, er ist fort p. 134; shi cara 

fui, şi dacă fugi 196; fuzi vrlosu contentu, plecă foarte mul- 

ţumit 207; fuzi învirinalu, fugi, se duse întristat 193. 

Fumelja st. familie, copii; cu fumelje, cu copii 206; ca fumelja 
amea, cu familia mea, cu copii mei 207; frâ moartea a fu- 
melzlor, pentru moartea copiilor 199. 

Fumelju sm. copil, al familiei 205. 
Fumitosu adv,, flămind 193; vulpe fumetoasă, vulpe flămindă 

196. 
Fumu sn. fum p. 35. Ii 
Fndamendulu sn. findamentul, fundul 208; fundamentu 208. 
Fundatoru sm., fundator; Romulu e fundator la a Romilii, Ro- 

mul e fundatorul Romei 130. 

Fundu sn., fund 207. 
Furi câ conj., dacă; de; si furi că, chiar de 197; dacă 170, 198; 

si furi, dacă, wenn, 2% 148.
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Furtună, vezi: fortună, i 

Furu sm, fur, hoţ, haiduc; fres. furi, trei hoţi 205. 

G. 

Galbinu adj. galben; cu carte galbină, cu hârtie galbenă, pă %i- 

zpwovy XaoT, mit gelbem Pupier 165. 

Galjina (pălina) sf. găină; &pwba, Henne 39; gabinle facu oaâ 

gainele fac ouă, & pwdec wewoby abyă die Hiihner tragen 

Eyer p. 132. 

Gardinâ (gărdină) st, grădină, X7jnos; Gavten 134, 137, 162, 166, 

200; gavdinile, grădinile 180, i 

Geografia ('eografia) st., geografia, Tewypaqia, die Geographie 

p. 4. 
: 

Geometria (weometria) sf., geometria, 1) Pewperpta, die Geometrie 

p. 4. 

Georgi (veorvi) n. pr, George p. 4. 

Getingu n. pr. Gâttingen: nu fushi Getingu, nu fuși la Gâttingen? 

186. 

Ghe (2), rostirea lit. g. pag. 1. | 

Gintâ (giintă) sf., popor, )ad4 Volk 140; multe ginte încljină soa- 

pile, multe popoare se închină la soare, no) EXVn 000405 

zăv fo, viele Vâlker verehren die Sonne p. 132. 

Gijela (p'elă) sf., mâncarea, d cpayi, die Speise p. 3; plăsi di gjele, 

feluri de bucate, de mâncări 195, 206; cu gjelile înfarmacate, 

cu mâncările, cu bucatele otrăvite 206. 

Gijine (ptinc) adv., bine, Xzd% aĂG, gat, 3, 191, 137, 155, 176, 

177, 196; ma gjine, mai bine, uâ)dov; besser p: 122; cama gjine 

cel mai bine, cât se poate: de bine, AXĂNSTA, am besten p. 122; 

eu aflu tră gjine, găsese cu bine 198; gjine te purtashi, bine 

te ai purtat 143; ma gjine, mă bine, XadĂImepa,  besser 146, 

162; forte gjine, prea bine 167, 204, 205; modă dyannrăy 147. 

Gijinemescu vb. III, mulţumesc; tă 9 forte, vă mulţumesc foarte, 

mult, Sas eyapioră uzră ROMĂ, Leh bedanke mich sehr. p. 153- 

Gjinte sf., ginte, neam. Vezi: gintă. | 

Gjone (gone) st. talpa, pingea, xiov, Solen p. 3. 

Gjosu (p'osu) adv. jos. lu bagă în gjosu, îl trîntește jos 192 ; îngjosu, 

în jos 193, 194, 195. 

Gilarime sf. nebunie, prostie, dvomsia, "Fhorheit p. 13; pl. glarinji 

(glăriâi). p. 13.
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Glaru adj. prost, nebun, tont 203, 
Gomaru, vezi: gumaru. 
Gota n. pr. Gota; Nacâ disgustă omlu si jină Gota, Nu cumva 

desgustă pe om să vină la Gota 190 ; eu fui Gota, eu fui la 
Gota 19; Calea pânu Gota este acceptă ? Drumul până la Gota 
este plăcut? 190. Si se ducă Gotha, să se ducă la Gota 169. 

Gracu (grăţu) sn. grăunte 195 ; un grapu (grăfa) di orzu, un 
grăunte de orz 195. - 

Gramatikia st, gramatică, 7) Ypapparivi, die Grammatik p. 139. 
Grandine (grăndină, grindină) sf, grindine, XaAdS, Hagel p. 3; 

da grandine, bate piatră, mimre xădata, es hagelt p. 107. (conj. 
lui), . 

Greacă (greață) sf. greutate; ca CS, cu greu, dvox6Aws, schwerlich 
p. 123. 

Greaiulu sn, vorbă, cuvânt; greaiulu bunu află locu bunu, vorba bună află, loe bun; 6 ude A&yos ebpioxet xabv TOTO, ein 
gutes Wort findet eine gute Stelle p. 130; zine greaiulu, veni 
vorba 207; gjine shti si dai grenu a greiului, bine ştii să 
respunzi la vorbă 196. 

Greilu, cuvintul 171 ; pl. greaiură, vorbe 203; ahtare greaură, așa 
vorbe 193; greazuri, cuvinte 201. Vezi: greaialu. 

Greasu adj. gras, grashlye, pe cei grași 202. 
Grecu n. pr. grec, . | Grescu vb. IV, grăesc, vorbesc, 84Ă5, ich spreche p. 12; greshii, 

greashte (orești, greaște), Srăești, grăește p. 12, 193; câ grescu, că vorbesc 146; si grici, să Erăiţi, Vă Gyurjoere, p. 146; shi griei (eriţi), şi vorbiţi, xai metre p, 146; grea, grăia 201; ci lji griă, ce-i adresai 207. - | | 
Greu adj. greu 38; greao, grea; greale, grele, Papei, sehwer 37. Grigori n. prop Gregore, Lenyâprog, Gregor p. 4. | Groapă, pl. groki (erokii) sf, groapă, Adxxos, Grube p. 10. Grobianu aa;j, grosolan 103. Cuvânt datorit lui Boiagi. Grosu adj., gros, Xovâpăs, dick p. 3, 39; ma grosu, mai gros 39, Cana grosu, cel mai gros 39; groshi, groși 14, 36. Grumaşiu sm. grumazul 204. .! 
Gubernie sf. gubernie, doiunois 198; Si se ducă t 

să meargă în gubernie 198. 
Gudescu vb. IV, lovesc. 
Gumaru sm., măgar 192, 196; a gomarlui se aură, i se uri măgarului 196; zice leulu a gomarlua, zice leul cătră măgar 192. Gurâ st, gură 193; în gură, 193; cu gura, cu gura, Ex oTâparog, 

u gubernie,
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miindlich 178, 180, 184; ashtepta cu gură caseată, aşteptă cu 

_sura căscată, cu multă nerăbdare 193. 
Gustu vb. I, gust, yeVonat, ich koste p. 3. 

Gushâ (ușă) sf, gușe; lu [ja di gushă, îl iea de gât: îl imbrăși- 
șează p. 201. 

Guvâ sf, gaură, Tpb7a, Oftnung p. 157, 196. 

Gymnasiu sn. gimnaziu 169. 

H. 

Ha, (ya), rostirea lit. f, pag. 1. 

Habare (hăbare) sf, ştire, veste; cândo li aduseră habare, cînd îi 

aduseră vestea, ştirea 199. 

Habinu adj., căldicel; habină, căldieică, XAapbY, laulicht p. 3. 
Hamburgu n. prop., Hamburg; 2rfosu daureamu si hiu Hamburg, 

doream tare să fiu la Hamburg 176; canda a?unsemu Ham- 

burgu, când ajunserăm la Hamburg 174; se duce (-fe) Ham- 

burgu, se duce la Hamburg, Wnăyer sis ro XapBodpyov 169; se 

duce (-t) shi elu Ilumburgu, se duce şi el la Hamburg, Omde: 

vai adrăg ei md Xanfo5pyov 169. - 

Haosu sn. haos 179. 
Harisescu (hărisescu) vb. IV, mă bucur. (Cuv. de: orig. grecească). 

Hartă sf. hartă 200. 

Hasaplu (hăsaplu) sm., măcelarul 194. (Cuv. turcesc). 

Heavra st. triguri, dou, Fieber p. 155. 

„Hei (== h'ei) aădv,, ei! & hei p. 125. 

Herbirea sf. fierberea; fru herbirea a marilii, când este marea 

în fierbere, când este furtună pe mare 208. 

Herbu vb. III, fierb, foătw, ich koche p. 3; hergji, fierbi (tu) p. 

9; heavbe, fierbe p. 10. 

Heru sn. fier; cu sula asta di heru, cu frigarea asta de e fior 193. 

Hilje (wie) sf, fiică, Ovydrmp, Toehter 39, 131; hilje- ta, fie- ta, 

fiica ta 137. 

Hilju (biPu) sm,, fin, vide, Sohn 39, 157, 158; ilitu, fiul 131; 

hilju su, fiul său 199; hilj-tu, fiul tău 187; si lasa a hiljlor, 

să lase fiilor 197; hili ame, fii mei 197; e hill, iară fiii 197. 

Hire (hiire) vb. IV, a fi, fire sia, sein p. 74 (conjugarea lui p. 

68—74). 

Hiru sn., fir, Bănia, Zwirn p. 3. 

Hirurgulu sm., herurgul, Xepovpyos Wundarzt p.. 156. 
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Hiu vb. IV, sunt (vezi verbul: escu). 

Hoarâ sf., iîmprejurime, ţară; a hoarilji, a imprejurimilor, 77js tEoxiis 
173; sat, oraş, Xwploy, Dorf 160, 185, 208. 

Hrană st, hrană 193, 197. , 

Hrishtolu (Hriștolu), sm., Christos, 6 Xprors, Christus p. 135, 136. 
Hutu adj., prost, netot; kate, prostule, nătăraule 206. 

Huzmekearu sm., servitor, Wneperijs, Diener (Vezi: uamikearu). 
“ 

I. 

ÎI, rost. lit d pag. 1. | 
| conj., sau, î), oder 123, 1926, 172,173, ete. [Din ks, derivat din he 

(== fie, cfr. fic el, fie altul)l. - 

la, adv., eacă eată, (ob 148, 156, 160, 183, ete.; sa su shade sub 
arbure, eacă unde stă supt arbore, Ec? xdOrrar bnoxdrw eg 
7 Gevăpov, Dort sitzt er unter dem Baume 159. 

la (ea, x) pron., ea, z5T%, sie p. 46; (deal. lui), 147, 168, 203, 207. 
larâ adv., eară 207, etc. 

larbă st, earbă ; ergzi ierburi 193. 
larna sf., iarnă 180... 
Ică adv., sau, îjrot, oder p. 192, 196; 192, 207; (Derivat din hiecă 

== fie-că, devenit: hică, cd). 
icido (iţido) pron. orice, fiecare ; seido mesu, fiecare lună, „dh 

vâjva, alle Monate p. 148; icido dimaneaca, fiecare dimineaţă 
149, 192. 204, 207; (Derivat: din ice, fiece, și din cuv. alba- 
nezesc do, va, vrea; cfr. fiva, ceva, din gi, ce, și za). 

Icoană st, tablou, Gemâăhlde, eixova 179; pl., icoane, Kupter 164. 
Idee sf, idee: unu haosu di idei, un haos de idei 179, 191. 
lifeld (u) n. pr, Itled; za si mjeargă Iifeld, tu.are tatâlu unu oaspe, 

o să meargă la Ilfeld unde tatăl are un amic 170; si aduna 
Ifeldu, ca să ajungi la Ilfeld, in Ilfeld zu kommen, vă EA0%s 
ei; ză "lAgedăov 187; Proshpectilu lipseashte Ilfeldu si hibă 
mushatu, Prospectul trebuie să fie frumos la Ilfeld 189. 

imnarea st. plimbarea 189. 
Imnu vb. I, umblu; merg; 5mana shi mancu, nepizoră ai TpwYo, 

ich gehe und esse p. 140; îmnândalui mancâmu, epizarăvras 
TpYouev, gehend essen wir p. 140; îmnâmu shi mancâmu, 
Tepinarodpey ai Tpiyoney p. 140; imnăâ omlu, umblă, merge 
omul 173; Acolo îu îmna, mergind așa 205; Acolo su îmna, 
pe câmd mergea 192; nemalo imnâmu, destul umblarăm p. 161; 
si îmmnâ, să meargă 181.
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In prep., în; ei in 34, 117, 132; di în capu, din capu 199; di în 
casă, din casă 199. 

In- prefixul in-, în- p. 116; înpletescu, incarca 116, ete. 
Inadeveratâ adv.; înadevăr, sigur, BEGara, wahrhaftig p. 194. 
Inaicu (inalțu) vb. I, înalţ; nalg/â] Indianlu oelşilji, înălță India- 

nul ochii 208. 

Inaltu ad;., înalt, nds, hoch 190, 201; forte inaltu, foarte. înalt 

187; cu înaltă boace, cu voce "puternică 148; vrtosu inaltu, 

tare înalt, sehr hoch, 70dA& SPnăds p. 195. 
Inante pop. adv,, înainte; ma inantea tutulor, dar peste tot, în 

genere, Tpondytwv, insbesondre 173; coimnare, premergere, 

co purtare, purtarea de mai înainte ; CO scriere, preserierea p. 141; 

inante a casilji, Tpb %o5 oixov, vor dem Hause p. 141; dnante 

a mea, înaintea mea p. 141; culo înante, de curând, Yewori, 

neulich p. 107; dinante uboru, curtea din faţă, Tpoavitovy, 

Vorhof p. 164; ma înante, mai nainte 195, 196; tragu d înante, 

prefer, poti, ziehe vor 180; vine și forma. înainte 119; 

di inainte, înainte, Eunpo6, vorn 190. 

In-ante ci (-ţi) adv,, inainte, 2piv, bevor 118. 

Inanteimnare vb. și s., premergere, a premerge; îmnă înante, 
aătăş TporopebTal ov, er geht mir vor p. 141. - 

Inatea sf., supărare 199. (Cuvânt turcesc). 

Inbaru adv., bine, înainte, favorabil; Wz se ducea (- 9) iar u 

îi mergea spre bine, favorabil 205.( Din prep. în, și alb. mbară, 

cu bine, înainte: iar acesta-i format probabil din prep. lat. in 

şi alb. pară=primul). 
Inbugucescu (inbuguţescu) și inbugucascu (inbugțăseu) vb. 

IV, sau I; înbogăţese; si li CS, să-i înbupăţese 205; înbugu- 

cashte oaminjlii, înbogăţește pe oameni 197; si înbugură, se 

îmbogăţi 205. 

Incalecu vb. I, încalec 193; și la dncalicâ, să-l încalece 193; 

cara vru sh. lu încalicâ, dacă primi și îl încălecâ 1983. (Dacă 

primi să tie încălceat, și fu încălecat). 

Incanu adv., de vreme; cel puțin; ma încanu avuă ero dar avui 

vreme cel puţin 127, 176; că în canu me dishtiptă în zare, sau 

cel puţin mă deșteptă disdedimineaţă, p EGUnvroe noMă zuul, 

175. (Derivat din neogrecescul x, cel puţin, wenigstens). 
Incanai adv,, cel puţin; £ încanai si aveamu prubulită verună, ngici, 

fortună, sau cel puţin să fi încercat o mică furtună, î] XV vă 
eixau Goxupdoet piav puxpăv Tpixoulav 172. (Derivat din grecește). 

Incapu vb. I, înţep. 

R
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Incarcare (incăreare); azi [o)meăreare]; vb. I, încăreare, ŞOpTÂyety, 

beladen p. 4. _ 

Incarcatu (incărcatu) adj., încărcat; ună keră incareată cu jiptu, 

un car încărcat cu grâu; Eva udă pepTopEvav WE oTăpl. ein 

Wagen mit Getraide beladen 160. 

Incarcu vb. ], încarce, (popTâvw, ich belade p. 116. 

Incepu (înțepu, azi devenit: nțepu) vb. III, încep, EXiV6, ich fange 

an p. 4; înceapă, începe 197; si începai, să încep 172, Y âpyizv; 

încipui cu mare niratre, începui cu mare necaz 206, 207 ! shi 

ineipu si asparii alante prâv:i, și începu să sperie pe celelalte - 

animale 193, 194, 196, 197, 200; încipatră, începură 202. 
Incetu adv,, încet, Î09x0s; langsam 208. 

incietu sm. liniște, ipvyia; învicată hiindalu tru incietu, fiind 
deprinsă cu liniștea 181; znce/lu, liniștea, 7) îjovyta 208. 

Incincitu (inţinţitu), num., fem. SE â: de cinci ori, incincit, Tev- 
rar)odG, finffach p: 43. 

Incijidu vb. III, închid; pa shă tuclise ochii, nu 1 putu adormi, 

nu-și închise ochii 207; na putui oclzilzi si îneljidu tulă noaptea, 

nu putui să închid ochii toată noaptea 155. . o. 

Incljinu vb. I, închinu; mate ginte înclină soarile, modă E9wm 
TpoonwYobv Toy îjAtcy, multe neamuri închină soarele 132. 

Incljisu adj., închis, xăstonEvos 188. . - 

Inco adv, aci, 28%, hier 119, 142; aci, încoace 197, 202; trăâ inco, 

p'aci, tă £5%, hieher p. 120; di eo, dzeâo; pre se, p'aci, hie- 
dureh p. 120. 

incolo adv., încolo 194; dincolo 189; di astazu încolo, de azi în- 

colo, €is 76 £Eîjs; hinfiihro p. 119; di au încolo, pe viitor, £is 

Td Epx6uevoy, kiinftig 119. 

Incotu adv,, în deşert, în zadar 195; jncota minduitore, în deșert 

cugetătorule,. ncinţăleptule, tu cel ieciuuninte 200. 

Inculo adv., incolo, departe, 7Epoy, jenscits p. 119. 

Incurunu vb. I, încunun, STepavâvo, ich krăne p. 116. 

Incapu vb. L,'inţăp; ci ni ngahi kelea, de ce-mi înţapi pielea 194. 
Indâriu sb,, îngîmfatul, închipuitul 194; indârlu cu dâma alui bagă. . 

mânte, îngînfatul cu paguba lui pune minte, învață minte 194. 
Indianu n. pr, Indican 206, 207. 

Indie n. pr., India 206. - 
Indireptu adv., drept, pă, gerade p. 120. 
Indoescu vb. IV, indoese; va sndoescu, nu mă îndoese, 33 âp- 

pâdddo, ich zweifle nicht 170; eu îndoescu, mă îndoese dpept- 
fa)iw, Ich zweifle p. 146.
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Indoire st, îndoială; fără indoive, fără îndoială, Xog:s dpugt5oNav, 

Ziweifel 124, 164, 165, 170, 190. 
Indoitu fem., zndoifă, num., de două ori, î:1d055, zweifach p. 43. 
Indreapta adv,, la dreapta ; di SO, a dreapta, sis mă Gettă, veehts 

p. 120. 

indregu (me) vb. III, mă gătesc, mă pregătesc; mă îndrept; pâna 

se îndresea mumă mea, pînă se gătea mamă mea 117; indre- 

zeci u, pregătiţi-o, Etotudoare Toy, Macht es fertig p. 149; fra 

ci te îndrepseshi? In ce te indreptași 198; se îndrepse, se în- 

dreptă 204. 

Indreptatea sf, dreptatea, 7) ămatcobw; die Gercchtigkeit 18, 

135, 197 (greșit udreptatea); cu SS, drept, în adevăr, TÎ) GI 
Veta, Tiirwahr p. 146, 153, 171, 203, 206. | 

Indreptu adj. 1) gata, Erotos, fertig; Hici maltu cu tute în 

drepei (- ţi)? sunteţi eel puţin gata en totul? 2) drept, îxzios, 
billig 1921; îndreptau. ashi, în acelaș fel 122; roi va si me 

aflaci caneido indrephu servu, Mă veţi găsi în totdeauna cel 

mai aplecat serv, supus, QEdere pe cps mdwrone npodopibraroy 

2o0ov, Sie werden mich allezeit bereit finden, Ihnen zu dienen 

p. 152; îndreptulu omu, omul cel drept 208; mana acea în- 

dreptea, mâna cea dreapta 157; li amu îndrepei, îi am 

gata 195. 

Induperu (me) vb. Î, mă razem, mă sprijin; se cudeperă orbul 

di muru, shi li se pare, câ ma încolo nu este locu, se razemă 

orbul de zid şi i se: pare, că mai încolo nu este loc 194. 

indupoimane (indupoimîne) adv., după poimâne, eră dow TjpEpas:" 

nach zwey Tagen p. 118. (Derivat din prep. în de+-post--mane). 

Infarmacatu (intărmăcatu) adj., otrăvit; cu gjelile înfarmacate, 

cu bucatele otrăvite 206. | 

Informu vb. I, deslușesc; informez; înformâ. me, deslușește-mi, 

mampoeăense 208. (Cuvânt, întrodus de B.). 

inforticatu adj. întărit; shade inforticată tru funda mendulu. 

șade întărită în fund, în fundament 208. 

Ingarnjericu (ingăritericu) adj., certăreţ, câreotaș; îngarnjericri, 

certăreață 199. 

Ingijosu adv., în jos, xăro, unten p. 120, 196; pre <>, pe jos, 

âmoxdTv, untenweg p. 121; le trecui cu însusu îngjosu îmnarea.. 

le petrecui plimbându-mă ici și colo 189. Vezi şi: gJosu. 

Ingljicatu adj. înghieţat; cando este afoavă înglicată, când afară 

e îngheţat 167. 

ingljinândalui, glumind 197. (Vezi verbul: itglimeseu). 

Re
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Ingljinericu adj, glumeţ 199. 
ingljinescu (me) vb. IV, glumesc; shâ minduiră că se ingljineashte. 

crezură că glumește 197; inghjinândalui, glumind 197. 
Ingrişatu adj, îngrășat. | 
Ingropu vb. I, îngrop; avea... angrupală, îngropase 200; si 1u- 

gropu, să îngrop 200; se ngropâ Alexandria, se îngropă (a 
fost înmormântat) în Alexandria. p. 188. 

Ingrumuru adv,, cu grămada, Gyedmăoy, scharrenweise p. 121. 
Ingrupatu adj, îngropat; suntu .. . îngropaci (- ţi), sunt îngropaţi 

200. 
Inimâ sf. inimă; cu tută înimâ, din toată inima, pă mdons xapăs, 

Ganz ger p. 145, 150, 167, 182 fu voi di tută inimă, o 
iubese din toată inima 103; vreau cu tută întmâ, doream din. 
toată inima 172; Cando si vă va inima, când veţi dori, când 
veţi avea plăcere, "Oray âyanăre, Wenn es Ihnen beliebt p. 
153; acea inima rao pre elu, se supărară asupra lui 198; n; fere 
bună înimă, îmi făcu bine, lit. îmi făcu inimă bună; mă dis- 
puse spre bine: 206; si nu ni le va inima, să nu mi le 
dorească inima, 207 ; arise ditru întmă, rise din inimă, cu poftă 
207 ; pourtă tru fundamendulu a inimii, poartă în fundul 
inimii 208; nirairea mancă inima a omlaă, î) pri, Tewye zi 
xapălay od âvâpmov, p. 139; a inimilji, a inimei 902. 

Injisezu (invisezu) vb. I, visez; ma me injisama altă, nu visam, 
alta 175. ” 

InSurarea (inturarea) sf., înjurarea 199. 
în Suru (insuru) vb. I, înjur; shi îndura, şi jură 196; nji în3urashi 

parincili, îmi înjurași părinții 196; ma me în$aura, nu mă în- 
jura 205; nu vrea si se înfură cu mine, nu era să se certe cu 
mine, 2ây 7jdeăe cvyxvodz uă tva; si înduru, să înjur 907. 

Inkerdisescu vb. IV, a avea parte de; a £i cu noroc;. nu va ED 
au înherdiseshti, Wai să ai parte de ea 192. (Dela neogrecescul 
xEpăos, câștig), - | 

Inkisescu vb. IV; pornesc, 
Îinpade adu. pe jos, dejos; de înpade, dejos, Xu,50ev, von untenher, 

p. 120. , 
Inpartu vb. IV, împart; shi se shâ împartă partea a lui, să-și 

împarte partea lui 206; shă li înpareiră, şi-i împărţiră 205; 
si u înparia, să o împartă 192; la shi inparte, iea, poftim 
și împărțeşte 192; si le inpartă, ca să le împărțească 192;. să înparci, să împarţi 192; se împarte calea, să împartă dru- 
mul 186.
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Inpatratu num, tem. înpatrată, de patru ori, Terparios, vierfach 
p. 43. 

inplitescu vb. IV, împletesc, rw, ich stricke p. 116. 
Inprapă adv. şi s., cu grabă, repede cu năzuinţă, stăruitor ; cu 

pucină incipui, ma cu lucrarea shi înprapa me fecsu avutu. 
cu puţin am început, dar cu cu munca și stăruința devenii 
bogat 206; care va si nji dau înprapa si li cunoscu gjine, pe 
care mă voi năzui, mă voi grăbi să-l cunosc bine, 72 6rotoy 
Gziw nooylost vă ră oupiaw VO 179; 217, [Etim. din alb. 

prapă 7] 
impresionea sf. impresiunea 178, 184. (Neologism datorit lui B.). 
Inpromutu vb. I, împrumut, 8aviGo, ich borge p. 117. 

Inpusu adj. așezat. pus; pavimentile suntu inpuse, pardoseala 

este așezată, ră Eăăpr, eva. Wnpiaopăva, Die Fussboden sind 
cingelegt 164. 

insaratu (insăratu) adj. sărat; fem. dnsarată, sărată, gesalzen 
181. (Dela verbul jasaru, sărez). Ă 

Inscrită adv, prin scris, Eyypdws, sehriftlich 178. 
Insirinatu adj., inseninat, aiisserst heiter 173; da shi minte in- 

sirinata, dă și minte inseninată 208. 

Insoru vb. I, însor, Onav&pevv, ich verheurate p. 14. 

instanga (instînga) adv., dico, Tă dpioTepă, links p. 120. 
Instogu adv., de-a grămada, 90978, haufenweise p. 121, 
Instrumentu sn., instrument, Bpyavov, Instrument p. 181. (Cu- 

vânt întrodus de B.). 

Insulâ st. insulă 175; pl. însule, p. 176. (Cuvânt întrodus de B.). 
Însusu adv., în sus; 4Y0, oben 119, 207; je trecut cu insusu 

îngjosu îmnarea, le petrecui plimbându-mă ici și colo, în sus și 
în jos, Tăs dădas 88 ră Eperaxetpiodyjv eis 1: vă neprnyndâ răv 

mezov 189; ma însusu, mai mult, Repiso6repov, p. 151; că cura 

di în susu ingjosu, că curgea de sus în jos 196. 

Insu, pron., însu-; însunzi, (insuni) pron. însu-mi; ex însunji, 

2yă & tâios, ich selbst p. 54; fu insuci (însuți), tu însuţi p. 

54; clu, ia insushă, (însușâ) I, el, ea însă-și p. 55; noi înshină, 

oi înshivă, elji insushi, ele însushâ, p. 55. Vezi: întresu). 

Inshaptitu (înșaptitu), num. fem. înshaptită: de șapte ori, ERTanob;, 

siebenfach p. 43. 

Inshasitu, fem., Să, num., de şase ori, îEar:A056, sechsfach p. 43. 

Intardâ. adv., încet, târziu, Gydiea, langsam p. 123. 

Intenje și intânje adv,, întâi, pro, erstlich 192; 164; di întenje, 

întâiu, prima dată 196; ma nu «a di întenje, dar nu ca întâi



196; a intenea p. 42; metoc, der (die, das) exste 43; di 

intenje, primul 184. - 
Interesantu adi. interesant; cama interesantă, cea mai interesantă 

172. 
Interesu sm. interes; 208; sli za si am înteresu di ele, şi n să . 

am interes de ele 168. 

Intevalescu (intevălescu) vb. IV, tăvălesc ; ci se intevalea, care se 

tăvălea 193. 

Intrebatu adj. întrebat; intreblatlu, cel întrebat 202. | 

Intrebu vb., întreb, Egporă, ich frage p. 9; intregii, întrebi p. 9; 
di au întreabă, de o întreabă 197; lu. întrebă, îl intrebă 195; 

iutribă omlu, întreb pe omu 193; cara intribă, întrebând 

202; Ciushlu care întreabă trâ mine, oarecine întreabă de mine, 

"Eproră ms îtă Eptva, Es fragt jemand nach mir p. 116; sntribă 

Socratlu, întrebă pe Socrate 199; si se zutreabă, să se întrebe, 

să se cerceteze 198; di întreba sufletlu, de cerceta sufletul 198. 

Intregu adj., întreg; Na este muljeve ta întreagă tru minte? Nu-i 

soţia ta înțeleaptă, (lit. întreagă la minte)? 198; întreagă, în- 

treagă 200. E - 

intreitu, fem.cod, num., de trei ori, TpInĂ006, dreifach p. 43. 
intresu, pron. întriusul; După moartea a tată sui cine întresu, După 

moartea tatălui său, își reveni întriînsul, adecă: își reveni în 

sine, la buna rațiune 200. |Derivat din: între(sul. 

intristatu adj., întristat, TepiAvnos traurig 208. 
Intru vb. I, intru; îu6aivo, ich gehe hinein 4; car averea intră 

- shi cashtligă, (odată) cu averea vine, intrâ și grija 206; șutră, 

196; tru care întră vegljitoriii, eis 7ijv &roiav ăuGaivovy ci «99- 
Aaxes 158; cando intrashi, cînd intraşi 197; cara întră tru 
ună padure, Intrînd într'o pădure 193; întrâmu, intrarăm 175; 
intrarâ 904, 

_Intruxescu vb. IV, ascut; dau la tocilă ; intrarea, își ascuţea 
195; ce intruzeshti dincilii? îţi ascuţi dinţii 195; si li intru 
xescu, să-i ascut 195. 

Intunicu vb. IL, întunec; a se întunecă ; cara întunică, după ce 
se întunecă, după ce se înoptă 193. 

Inuntru adv,, înăuntru, pre, innen p. 120; pre <>, pe din năuntru, 
âmd ptoa, durehweg p. 121, 162. 164, 180. 

învecatoru sm, învăţător, învegatorlu, învățătorul. 139; peana a 
invecatornjui, pana învățătorului meu, Tă xovăbĂL Tod Br5aouddow 
Ho, meines Lehrers Feder p. 137. Alte forme sunt: inreci- 
toriu 147, învecitorlu 202; insecetoriii, pe învățătorii 188.



263 . 
y 

| 

E | 

Invicatu și invecatu adj. învățat; învigată hiindalu, fiind de- 

prinsă, învățată, gvvetdiou&m 0doa 181; aishei vamini înve- 

caci, diese gelehrten Menschen p. 129, 130; învegatlu, învătatul 

_904, 205. - 

_Invecu sn. învăţ, exemplu 204; știrea 204. 

Invecu vb. I, învăţ, povdvo, ich lerne p. 1932; ci înveacă, care 

“+ stmdiează, 8[m]od omovădtovy 188; invepatorlu îneacă Petrulu 

gramatiic, învățătorul învaţă pe Petre gramatica, der Lehrer 

lernet den Peter die Sprachlehre,  ătâzoxados " tâdonet Ty 

Ilzzpov 7 vpappaziy p. 139; acelu ci invelalcă, acela care 

învaţă 208; a înveacă, învaţă-o 208; si inveacă, să înveţe 169; 

si a învegaci (inveţaţi), să o învăţaţi p. 147; ne me înuepa, nici 

mă învăţa 205; în locu ci te inveci & casă, în loe să iei lecţii 

acasă, dv vă dtădoxnsaL ele d :5onimov, Statt im Hause un- 

terrichtet zu werden 167; cara înzică, Aflând 200; icamu 

lu învigă Braminlu, precum îl învăţă Braminul 208; rare te 

invică, cine te a învăţat 192. 

Inverigatu adj., înconjurat 189. 

Inverinatu adj. amărit, necăjit, 130, 201, 206 ; anverinată, tristă, 

bctriibt 168. ' 

Inverinu (me) vb. I, mă întristez, mă necăjese; Shi câtu vrea 

si te inverini, şi cât te ai fi întristat, Kai zâorv AST îYedes 

ato%avYi 167; câ vrea si me învirinu pueinu, că m'aș fi în- 

tristat niţel 168. o 

Inveru (nec) vb. I, mă întristez; inveară te, întristează-te 208. 

- învescu vb. III, îmbrace; 4 ba di se inveashte, o iea de se îmbracă 

169; inviseută cu carte galbină, îmbrăcată în hârtie galbenă 165. 

Inviscutu adj. îmbrăcat; invisculă, îmbrăcată, MATAGĂLGREW, aus- 

geschlagen 165. 

isostasia sf. indiferența 208. 

Ispanie n. pr. Spania; ru gubernie a Ispanilji, în gubernia Ispa- 

niei 198. 

“Istoria sf., istoria, die Geschichte p. 20. (Decl. p. 20, 21); bl. 

istorii, istorii 192, 198. 

Istu pr., acest, fem. 7sfa, aceasta p. 155. 

ltalianeashte adv,, italienește, Iraitori, 195. 

lu adv., unde? 705? p. 124, 157, 159, 164, 195, ete. ete., dece, 

de unde? 26%, woher? p. 124. 

ilucido (iuţido) adv., oriunde, pretutindeni, 173; di dacido, pe 

oriunde, 2ayrax6%ey, allenthalben p. 120, [Derivat din: îuc 

— iu (lat. ubi)țrei (quid)+-alb do, care corespunde verbului: val.
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luva adv., undeva 193; nicăiri 200, [Derivat din z4,'lat. ubi, şi 
+a, vrea, va; cf. dacorom. undeva]. 

Isvoru sn. izvor, fântână 193. 
Ix (0E), rostirea lit. = din alfabet, p. 1. 

J. 

Ja(=—ia, za, ea) adv., iată, î50b, sieh p. 195. 
Japâă (ceapă, tapă), st. eapă, gopăâa, die Stute' p. 4, 39. 
Jermu (v'ermu) sm., vierme, 9xwY)i, Wurm p. 4. - 
Jiaca (aţa) sf, vieața 197. 
jJie sf, iuțeală; bate forte cu ie, bate (pulsul) foarte iute, siva, 

Todd Taxbs, er (der Puls) geht sehr geschwind p. 155. 
Jinje st, vie 197; Jinjea, viea 198. 
Jinjici num., douăzeci p. 40; a jinjiplea, a jinjicea, al douzecelea, 

„a douăzecea, eîxooTâs, der (die, das) zwanzigste; jinjici ori 
ahtantu, de douăzeci de -ori atâta, eixoot popa Tâocy, p. 48, 206. 

dinu sn. vin, jinlu, ('inlu) vinul, 70 xpaci, der Wein 150, 151. 
"Jinu (vinu) vb. IV, vin 108; da du jine ună eră, eacă unde vine 

un car 160; ji ine, îi vine 206 ; şine tutulor preste capu, le 
vine tuturor peste cap 208; dicumu jinu ashi se dueu, precum 
vin așa se duc 192; câ Jine, căci vine 197; luplu Jine înco, 
lupul vine încoace 197; li vinea tru afautoru, îi veneau în a- 
jutor 197; di su venici (-4i), de unde veniți? p. 146; jino mane, 
vino mâne 207; jino tora, vino acuma p. 162; vinici (-ţi), veniţi 
EXDere, kommen. sie p. 156; 'vinea, venea p. 193; eu vinu, 
am venit 200; ine oara și fugu, e timp de plecare, xopdş eivau vă Ondyw, es ist Zeit dass ich gehe p. 153; acelui ce vine 
la mine, acel care veni la mine p. 54; lunea vine, veni luni p. 134; vine di la gardină, veni dela grădină p. 1834; li sine 
apetitu, îi veni poftă 196; zine um oară, veni odată p. 193; Gjine vinetu, doamne, bine aţi poftit, domnule, Ka&g îjdere, 
adYevra ov, Mein Herr, Sie sind sehr willkommen p. 149; vineră nishte muljevi, veniră niște femei, îjAYov peprzai "puvatues, p. 27, 197; cando «a si Jimi la mine, când o să vii la mine p. 142; mane va si Jinu, mâne o să viu p. 142; vinici (-ţi) inco, veniți încoace p. 142; za si Jină după mine, YEes po duoov- 
Ye, du wirst mitgehen 157; vine întresa, își reveni în sine 900, Jino (vino) adv., (de îndemnare), vino! Ea! komm! p. 1921; 
tainică (viniţi)! veniţi! SAâre, kommet p. 121.



Jot (jâr, citește: v06), rostirea literei j p. 1. 
Jiptu (v'iptu) sn., grâu, oirăpi, Getraide p. 160. 
Jite (vite) st, viţă, ziua, Weinstock p. 4. 
Jiu (viu) adj. viu, Gwovravă, lebgndig p. 38, 195, VI; şie crea- 

tură, vie creatură (mrădaua) p. 206. 
Josiflu, n. pr., Lose, 5 "Iooip, Joseph p. 141. 

A 

J. 

3ale (gale) st, jale, A5zy, Traurigkeit p. 4; Nji este Sale di tine, 
Imi e jale, îmi pare rău de tine, mi-e milă de tine p. 199. 

3alitu adj. jelit 201. 
Savairicolu (ga —) sm., juvarecalele, Putzwerk p. 163. 
3eru (geru) sm, jaratec, &vappEvov xăpGovvov, gliihende IKoble p. 4. 
3ocu (gocu) sn., art. 7oclu, jocul, 7 nawyviăt, das Spiel p. 24; pl. 2ocu 

vele amele jucăviile mele, Tă rayviăd ov, meine Spiolsachen p.163. 

3ocu (gocu) vb. I, joc. Xope5w, ich tanze, Șoacâ, joacâ p. 4, 10; 
Pucare, jucare p. 10; Jucâmu (gucâmu), Șucaci p. 14;se nă ju- 

câmau a tirgjishalui, să ne jucăm Wascunsele, Vă rrailupev Thy 

Twpi6v; p. 164; Vreci si vă Sucaci cârci, Doriţi să jucaţi cărți, 

"Axamâre vă maiemme ră xapria, Belieben sie Karten zu spielen 

„p. 153; st se 3oacâ, să se joace p. 907. 

3one (one) adj., viteaz, voinic, p. 129; mă nodixdpi, der Tapfere 
p. 26, 85; osteaulji acelji Jon, oștenii cei viteji p. 190; 

Jonjlii, tinerii, 0 vo p. 188; acelji 2oni, acei voinici p. 188. 
îudecu (zudeţu) sn. judecată 198; fece Roma unu Pudegu, tăcu 

la Roma o judecată 198. 

3udicu (sudicu) vb. I, judec, x2ivo, ich urtheile p. 4. 

Sumitate (sumitate) sf, jumătate 199, 200. 204, 205. 
Sunaticu (Sunaticu) sn. vitejie, îi dvăpetz, die 'Tapferkeit, art. 

Junaticlu, vitejia 135. | 

3uneashte. (guneashte) adv., voinicește 199; forte ce shade contra, 

foarte voinicește stâ împotrivâ, se împotrivește voinicește 208. 
3uratu (guratu) sn., jurămînt 192. 

Suru (&uru) vb. I, jur, 6pyv; ich sehwâre p. 4. 

K. 

Kârnthnerstrasse n. pr. de stradă în Viena 149.
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Keatrashternarea st, pavajul 6 A:%0orpwros, das Steinpflaster | 

"190. - 
Kefea (k'efea) st., cheful, placul 203. 

Kelea (i'elea). sf, pielea 194; kele di leu, piele de leu 196. 

Keptu (k:eptu) sn., piept, 9T%%o6, p. 4; 207. | 
Keptinu (k'eptinu) vb. I, piepten, XTEviâr, ich kămme, conjugarea 

pasivă: eu me heptinu, mă piepten, XreviCouar, ich kămme mich 
p. 102—106. + 

Kera (k'era) sf., căruță, 10 dpudâr, der Wagen 160, 175, 182. 

Kerdisitoru adj. câștigător 201. (Dela neogr. xEp3c6, câștig). 
Kerdu (Iverdu) vb. II, pierd XăYo, ich verliere; hearde, pierde 

p. 10; nâ keardemu jiaca, nă pierdem viaţa 197; lerdutu ve- 
derea, pierdură-ţi vederea 199; za si lu heardă, ure să-l 

peardă 203. 

Kero (lero) sn; timp; di hero vleku, de timp străvechiu p. 118; 

unu hero, întrun timp, altă dată, Evav xatpăy, ehemahls p. 

118, 176; nau amu. hero, nam timp 86 Exw vatpăv, ieh habe 
keine Zeit p. 153. 

“Ketriceao (ketriţeao) 'sf., pietricea; und nilje ahtare hetricele, o 
mie de așa petricele 195. : 

Kilime (kilime) sf., covor, pl. litinji, covoare 165. 

Kilicâ (Hiiliţă) sf, tapet de lână, covor mic 165. 

Kipuru (kiipuru) sn. clopot, xwă05w, p. 4. 

Kirutu (lirutu) adj., pierdut, prost, netot. 

Kymvalu (kimvalu) sn., ţimbal, xbufadov, Zimbel p. 4. 

L. 

La prep. la, zapă, bey p. 117 și pretutindeni. 
Lacrimâ sf, lacrimă; cu 'lacrinji, eu lacremi 197; cenea lacriujle, 

ţinea lacrimile 207; aste lacringi, aceste lacrimi 207. , 
Laeagă si, ticăloșie, rele; acelu ci este pre laeci datu, acel care 

este dat după rele 207; se funusi trâ laeci (-ţi) gi avea faptă, 
se căi de ticăloșiile ce făcuse 200. 

Lagicescu, vezi: lajiceseu, 

Lai, apelativ, măi! a Jad? mări! 204. 
Laiu adj., negru, rău, ticălos, crud 204; o laile di oi, o sărmanele 

de noi 197; la, negre 185; oară ce lae! soartă rea ţie! p. 128, 
Lajicescu vb. IV, oglindesc; lajicashte, se oglindește 207: se la- * 

gicashte shi Domniză, se oglindește și Dumnezeu 207,



  

Lajie (lăviic) st., oglindă, xxYpezrns, Spiegel p. 148. 

Lalâ, art. lalălu, sm., unchiu, Vetos, Onkel p. 16, 35. 
Lană (iănă, lină) sf, lână, PA, Wolle 2, 17, 174; redat si prin 

lină 194. 

Lancetâ (oţet), st, bisturiu, eheB6roucs, Lancette p. 157. 

Landurâ (lăndură) sf., rindunică, ysit5ov, Schwalbe p. 195; ar 

landurâ nu face (-ţe) rearâi, o rindunică nu tace ara, Mio ps 

A5ov Băv năpuvet uaăonaio!, cine Sehwalbe machet keinen Sommer 

p. 135. i 

Lanzidu (lănzidu) adj., bolnav, lâneed; Eseu lansidu, sunt bolnav, 

Fiat ăâwsros, Leh bin krank p. 154; laudidlu, cel bolnav 205. 

Lanzizascu (lănzizăscu) vb. IV, mă bolnăvese; cara lunii 

omulu tva morte, îmbolnăvindu-se omul de moarte 205; si pa 

lu lansizască, să nu-l îmbolnăveaseă 203. 

Lapte sm.. lapte, Yi Milch p. 35, 194; laptile, laptele 174. 

Lare st, spălatul, spălarea; frâ lare, de spălat, 2% Vibo p. 149. 

Largu adi, larg, 5; largă, largă, gapdea, breit pag. Î1, 37; pl. 

larxe p. 11; scara este largă, scările sunt largi 164. 

Lasarea (lăzarea), st. lăsarea; lasurea a sansilui, 7] che goraţuiz, 

das Adevlassen p. 156; di mare lasere pre colti a lu, de 

prea mare lăsare în voia lui 203; a închiria: Doamnă, aveci 

veruuă odi tră lasare? Doamnă, aveţi vreo odae pentru închi- 

viere ? Kwpia, Eyere 4xvâvav 65% Gtă Zob; Frau, haben Sie 

ein Zimmer za vermnicthen? p. 147. 

Lasatu (lăsatu) adi., liber, slobod, lăsat; ci esfe a Jasatilji citate 

Hambaugu, care este (aparține) liberei cetăţi Hamburg 179. 

Lasi interi.; ai, %; Las na furnăinu lora a casă, ai să ne în- 

toarcem acuma acasă, "AA ds vvpioonev Tipa sis md Gori: p, 

161; lasi jină hasaplu, las să vie măcelarul 194. 

Lasu vb. I, las, âvivo, ich lasse p. 14; pers. II lushi (laşi) p. 

14, 205; cati ei n lashi? de ce o lași, de ce te desparţi de 

ea? 198; si lasă a hiljlor, să, lase fiilor 197; după puţini 

oară lji lasă cu sanitate, după puţin, după câtva timp, îi lasă 

sănătoși, adecă: își iea rămas bun, se duce depe lume 187; 

lipseashte si vă lasu cu sanitate, trebuie să-mi iau rămas bun, 

mpene. vd os droyaiperisu, ieh muss Absehied von Ihnen nch- 

men p. 153; Napu lasă pulji dupii :dcoulu alor cuibulu? Nu 

cumva părăsesc păsările după obiceiul lor cuibul? p. 162; 

câ... nu li lasă civa: că nu-i lăsă nimic 201; mici parte nu 

li lasă tru testamentă a lu, nici parte nu-i lăsă în tesfa- 

mentul lui 200; de mu la lasa si bea, de nu-l lăsâ să bea
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196; shi se lasă, și se lasă 193; Nu nâ lăsaci nica, Nu ne 

Jăsaţi, nu ne părăsiţi încă, Mi) pâs roate, Verlassen Sie uns 
doch noch nicht p, 152; depoia lipseashte si lasaci (-ţi) sani, 
apoi trebuie să lăsaţi sânge, Eneira, pere vă «peBorouyjonte 
p. 155; Aj: lasai sanzi, Mi-am lăsat sânge p. 155; lipseashte, 
trebuie, 156, 157 etc.; ci nji lâsă culo inante: sani, ce-mi 
lăsă colo înainte, de curând sânge p. 157; nu u lâsă în Îu- 
mitale, nu o lasă la mijloc -(neisprăvită) 199; lu lasară, îl lă- 
sară liber, îl liberară 193; shi lasându, și lăsînd 194. 

Latineashte adv,, latincște 188. , 
Latu adj., 'spălat, curat ; esarshâhi late, cearceafuri curate (= spă- 

late), xaVapă otwââwa, reine Betthiiher- p. 148. 
Laturâ (lătură) sf, lătură; shi alte multe laturi, și multe alte lă- 

tări 207. 

Lau vb. I, spăl; ră lare, de spălat p. 149; csarshâhs late, cear- 
ceafuri spălate, curate p. 148. 

Lavdatu (lăvdatu) adj., lăudat, enaiwveros, gelobt p. 37; laudată, 
laudată, [Dela leede, laud]; 

Lavdare (lăvdare) sf., laudă ; Cantâ eu lavdare facatoruhi alor, 
Inalţă imn creatorului lor, cântă cu laudă pe creatorul lor, 
“Tpvody 7dy TeotnTi,y Toy, Lobpreisen ihren Schâpfer p. 160. 

Le art, m. le; fratele, fvatele p. 16, 17. 
Legu vb. I, leg, 32, ich binde p. 5; leagă, leagă 10, 115; « 

leagi, leagă-o, £cov ară verbinde er es p. 157. 
Lejicsu (levitu) vb. I, oglindesc; se lejiesa, se oplindea 208. 
Lele! interj., aoleu! qed! ach! p. 128. 
Lemnu sn., lemn, E5ăov, Holz p. 36; pl. lemne 196. 
Lenâ n. pr, Eh, Helena 178. 
Leu, sm, leu 192; lead, pe leu 196. 
Ligare st, legare; legămînt; cu ahtare ligare, cu așa legămînt 192; 
Ligaturâ (ligătură) st, legătură ; ună ligatuvă di floare, o legătură 

de flori, Ea Bepdrt doviovăa, ein Biischlein von Blumen .p. 
161; ligăâtură 203; legătura di verii, legătură de nuele 203; 

PL. ligatoi, legături 187. 
Ligatu adj, legat; ligată, legată 203; Vă remânu ligatu tră aistă, 

Vă rămîn obligat (= vă mulţumesc) pentru aceasta; Xăş edya. 
gară uară modă 5! &5Td. Ich bin Ihnen daf 
145; ligate, legate 203. | 

Ligene (lig'ene) sf., lighean, demâoy), Wasehbecken p. 149. 
Lihie sf, Polonia; Aeyiz, Polen 146; Cando va si vă turnaei (ţi) napoi Lihie? lore VEere Emorpte ete iv Aexiav; Wenn 

ir verbunden p.
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werden Sie wieder nach Polen reiscn? p. 153; Lahie nu este 

zâconu, In Polonia nu este obiceiu, A£ eva ovwjbea es ij 
Aexiay, Es ist în Polen nicht gebrăuehlich p. 151. 

Lihoanâ st., lehuză, Xexcdo, Wâchnerin p. 3. 

Limba st, limba, Ayâsoo, die Sprache p. 145; multe plâsi di 

limbi, multe feluri de limbi 178. 

Limpideaca sf, limpezimea 207. 

Limpidu adj., limpede; cu apâ limpidă, cu apă limpede 20%; 

tru apă limpidă, în apă limpede 208; a cu apa era limpiri, 

a cărui apă era limpede 193. 

Lipsescu vb. 1V, lipsesc; a trebui; lipseashte, trebuie, npene:, 

soll 169, 170, 172, 198; es muss 107, 139, 158, 167; Nu lip- 

seashle maltu si caftaci, Nu trebuie să mai căutaţi, A8v eivat 

mhtov avannatov vă înriiomre Twa, Es ist nicht mehr nâtig, dass 

Sie einen suchen p. 147; seste câ te lipseashte carne, dacă-ţi 

trebuie carne 194; lipseashie si lomu a minte, llpEzei vă îjpevo 

mpocenzwai, Man muss vorsichtig seyn p. 164; lipseashte si u 

facă, trebuie să o facă, Xpeworei ari, vă d AduYy, Sie soll es 

thun p. 149; lipseashte si lasaci (ţi) sanxi, trebuie să lăsaţi 

sânge, npEzer vă qhegorouljonte, p. 155; ci te lipseashte aista? 

m 75 xperdleca, wozu brauehst das? p. 140; câtu te lipseashte, 

cît îţi este de trebuință 208; ss lipsea, de ar fi trebuit 167; 

că lipsi si ce seria, &rov EXeuba vă soi Ypdbo, nu ţi-am scris 

182; cândo si me lipsească, cînd mi-ar trebui 195; za si nu 

lipsescu, nu voi lipsi, AEV dtw zAie'ba, Ich werde nicht er- 

mangeln p. 156; shi cara nu lipsescu laptile a lor, şi fiindcă. 

nu întrebuinţează laptele lor, Xa Enel, 66 peraXetpiGovrat m 

da Tov 114; ma minte ce (=—Ţâ) lipseashte, dar mintea îţi 

lipsește 194. lipseashte (-şte), lipsește este lipsă, trebuie, ein, 

er fehlt p. 107. 

Lipsire sf. trebuință, nevoie 195. 
Lishanu (lișănu) vb. I, lișinu: a se leşina. 

Livade, livede, Afdă, Wiese 12, 162, 193; pl. liudzi, livezi 

12, 185. | 

Ljau (Pau) vb. I, iau, răi, ich nehme p. 108; (conj. lui p. 

:110—113); si le lau pre miânte, să le observ 179; seste că 

ljei frenlu în gură, dacă iei friul în gură 193; lji lia foamea, 

îi apucă foamea 195; li jă, îi ea 200; tra si la, ca să iea, 

să apuce. 194; eu va si bau, euo să iau 162; potu st le 

ljau, pot să le ieau 162, 7oduă vă ră năpw, 162; atuncea +a 

si lji lomu, Târe YEdopev ră măpet 162; va si le lomu di adunau,



  

Rai 

  

v să: le'luăm împreună 163; lipseashte si lomu minte, trebuie 

să fim atenţi, să băgăm de seamă, lpeze vă feo mpocexrinal 

p. 164; fi loa bucurie, ți era plăcere 204; si loaci (-ţi) me- 
decină, să luaţi doftorie p. 156; axă si lau? să ieau astăzi? 
vă mdpio siipego» p. 156; lu lolaji, îl luai 207; nu loai, nu 
luai, nu primii, îzvy EaBov, ich habe nicht. bekommen p. 148; 
uşi [i]ola]shi, mi o luași 192; lu lo, îl Ină 201; lu lo frica, 
îl apucă frica 195; shă. lo calea, își căută de drum 208; 
ahtantă curajă lo, atîta curaj prinse 196; le loatu, le luarăţi, 
le ocuparăţi 199; loarâ-t'onră, apucară îndată 197; îşi loară, 
îi luară 205; /i.lo mare foame, îi apucă foame mare 205; 
shi lo calea, se puse pe drum 205; lomu, luarăm 206; Wa ci 
caplu, piei! fă-te: nevăzut! ete! oehe zum Plunder! p. 198; 
la shi le înparie, iea, poftim şi împărțește 192; Loaci vâ ca 
vecido acea ci lu aviseashte, luaţi fiecare ce-i place 192; la 
sli le face unu. stogu, se apucă și le face o grămadă 1192; 
loudalui, luând 198. 

„Liepure (Pepure) sm. iepure, AoYes. Hase 5, 35, 159; doi > Depuri, 
doi iepuri 160, 161. 

Ljertaciune (Pertătuno) sf., iertăciune, iertare 183. 
Ljertu (Vertu) vb. I, iert; pe ljerta- mă ierta 205; Nu ci este ljey- 

fate (7) neci si dai di ele, nu-ţi este iertat, nici să te atingi 
de cle p. 162; si me erei, să mă ieri, să mă scuzi 191; S 
me erei (Perţi), “doamne, Să mă ierţi, Domnule, Mo! ovyywpeire, 
ad%evra ov, Um Verzeihung, mein Her» p. 146; s: me ljer- 
facă, Mă iextaţi, mă scuzaţi, Mo cvyywopetre 150; si me ljertaci, 
să mă iertați, să mă scuzaţi p. 151; si le ljartă, să-l ierte, 
să fio iertat 192. 

Ljinu (Pinu) sn. in, det, Flacs p. 5. 
Loare =». și vD., luare, a aa p. 1183 (conj. 110— 113); multe lori 

shi dâri avea, avea multe dare-averi 206. | 
Loareamintea sf, băgarea de seamă, atenţia, 7) T:pOo0Xi), die 

Autmerksamkeit, Vorsicht 22; loare a minte, 181. 
Loatu adj., luat; considerat, luat drept...; casile tru tute loate, 

casele luate în general, Tă 6onizia 2y vEver, 190. 
Locu sn. loc 25, 176, 194, 200; pămînt; ţară; 6 Tânos, der Ort; 

satu tute in locu, sunt toate la locul lor, sivat BAe sis Thy z5nov 
îwY, 163; Tru un locu, Intrun loc, înt”o ţară, undeva 194; 
greailu bunu află locu buna, & ua boc edplovet zodăi 

"760 p. 130; în locu, în loc, &v7i, statt 167, 193: în locu si 
ce (fâ) scriu, în loc de a-ţi scrie 183; nu € nici tru ună 

y 
.
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parte a loclui? Nu-i nicăiri, în nici o parte a pămintu- 

lui? 200. " Îi 

Londalui, luînd 198 (vezi: la. 

Londra n. pi., Londra 200. 
Lu art. masc.: fatălu, tatăl 6 raTijp; der Vater p. 16; deelinarea 

artic, lu p. 18. 

Luca n. pr., Luca p. 19, 35, 
Lucirea sf, lucirea; tru tată Sa lor, în toată strălucirea lor 180. 

Lucrarea sf, lucrare, muncă, lucru; cu lucrarea, cu lucrul, *u 

munca 206. 

Lucrecia (—ţia) n. pr. Lucreția p. 135, 
Lucrezu vb. I, lucrez; nu poate si lucrea:ă, nu poate să lucreze 

p. 135; si vâ lucrezu cu verunu lucru, să vă servese cu ceva, 

vă ss Ormperijsw es xaveva Tpâyua, Ihnen dienen zu kânnen 

_p. 152; ci lucra, care lucrau 185; si lucrează, se munce- 

şte 186. | 

Lucru sn., lucru, treabă, muncă 172, 193, 208; lucrile, luerele 196; 

“ocupație, activitate, 1) paornpiărns, die Geschăftigkeit 178; 

că nu amu verunu lucru, Erei, obăepiav Bovhsiav Ex, deiin 

ich habe sonst nichts zu thun p. 145; proste shi ordinare 

luere, lucruri comune şi obișnuite, ordinare 185; si vă luere:u 

cu verunu lucru, să vă servese în ceva, cu ceva p. 192; 

mushate lucre, lucruri” frumoase p. 161; Jacra mare, mare 

lucru 208; lucurlu shi darea înprapa înbugucashte oaminiji, 

„lucrul și agoniseala îmbogățește pe oameni 197, 

Lucrutoru sm. adj., lucrător; striga multe ori luevutorlii, chema 

de multe ori pe lucrători 197. 

Lugurie st. lucru, obiect, rpăype Ding 181, 185, 195, 203; cu 

lugarii, cu obiecte, cu lucruri 149, 208; lugauria altu, avutul 

altuia 205. 

Lumea st, lumea, 6 xâouos, die Welt:5, 136; a lumile, a lamei 

189; hune nao, lume nouă 178; toata lumea se bucură, dos 

5 u&ouoc Xaiperai, die ganze Welt freuet sich p. 130; era shi 

elji tru lumea alantă, erau și ei pe lumea cealaltă 206. 

Luna sf, luna, Î seXfjm, der Mond p. 20, 204, 207. 

Lungu adj., lung; pl. danzi, lungi: axei, lang p. 11; fem., latugă, 

lunzi 37, 9202; ma luingu, mai lung; ca ma lungu, cel mai 

lung 39; lungă zamane, timp îndelungat 170. 

Luni sf, luni; lenea vine oaspile, Ti? Bevrâpav dev 5 cpidns, der 

Freund ist Monntags gekommen, p- 134. 

Lunjina (lun'ina). sf., lumina, mb îs, das Licht p. 5.
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Lunjinosu adj., luminos; emendaole suntu forte liunzinoase, amân- 
două sunt foarte luminoase p. 148. 

Lunzescu vb. IV, lungesc; si lanrimu calea, să lungim drumul, 
să ocolim mult 182, 

Luptu vb. I, lupt, Hopa, ich kiimpfe p. 15; lupei (i), lupti p. 15. 
Lupu sm. lup, 4506 Wolf, p. 13; pl. luki (luki) p. 13, 25, 35, 

laplu, lupul 192, 196, 197; La luplu albu, Bis Tv dongov 
ADx0v, Beym weissen Wolf D. 150; liplu mută perhu, ma nu. 
mintea, lupul părul își schimbă, dar nu năravul 192... 

Lutu sn. lut, pămint 207. 
Luxuria sf, lăcomic; lzzuria este ocasione a maultoru reeci, .lăco- 

mia este prilej pentru multe răutăţi, rele 196. 

M. 

Ma conj., numai, pâyov, allein p. 127, 177, 199: nu mia su aur. 
frică, nu numai [că] nu avu frică 196; nu are ma seminea, nu 
are decit semînţă 187; pa ună suâ, numai o zi 189; ma 
ergji, numai ierburi 193; ma pesti, numai pești 193; voi ma 
vă sprelineci (cţi), mă, lingușiţi numai, ME uodanevere p5vov, 
Sie schmeicheln mir nur 146; ma di contersactone, numai din 
conversaţie p. 147; ma bă âne, numai pentru mine. 170; 
să ma di pranzulu ameu ce aduceamu a mânie, că numai de 
prinzul meu îţi aduceam aminte 178; ma oaâ, numai ouă, 
pâvovy ayă 162; eu va si ljau ma dao oaă, eu o să ieau nu- 
mai două ouă 162. | E 

Ma adv., mai; ma banu, mai bun, Xxdiirepos, besser 39 ; ma Doagu, 
mai lung, p4pYTep0s, lănger 39; ma gros, mai gros, X0văp6- 
Tepos, 39; ma dulce, mai dulce 40 ; 24 mare, mai mare 40, 
193; diparte di ma ertoslu di tine, departe de cel mai pu- 
temic decit tine 194; si le brescu ma gjine, să Je privesc mai 
bine, Vă vă ră Yewpriow xxhhirepa, dass ich sie besser ause- 
hen kann 1.2; ma diparte, mai departe, W&upWTEpa, weiter 
158; ma pucinu, mai puţin p. 148; ma însusu, mai mult, 
Reptoo6Tepoy, mehr, 151; Eu ma nu potu si beau, Eu nu mai 
pot-să beau p. 151; ma multe, mai cu seamă, mai ales, păAt- 
Ta, ach ja p. 146; mai mult, zeptoo6tepov, mehr 192; ma 
Ducinu, mai puţin. 192. 

Ma, conj., dară, da, aber, sondern 126, 154, 193, 196, 197, ete.; 
ma ahtantu câtu potu, 1ai Tăs0v, G0TE..., so das ich mich... p-
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145; ma cinâmu shi nâ culcâmu, îndată ce cinarăm, cum ci- 

narăm şi ne culcarăm 175. 
Macâtu adv, îndată ce 199; macâtu le loatu, imediat, îndată ce 

le luarăţi, imediat ce le ocuparăţi 199; macâtu viză unu 

porcu, imediat ce văzu un pore 193; macâtu, fiindcă, Enetâi 
vai, weil sehon 197. i 

Macinu (maţinu), vb. I, macin, dătYw, ich mahle p. 5, 

Macu (măcu), vezi: manu. 

Macu sn., maţu, maţe; macile (maţile), maţele 192. 

Macsocu (mătocu), sm., Yăros, Kater p. 39. 
Madra nume propriu 207: 
Magazâ sm., magazin 197. 

Magipsitu (măgipsitu) adj., fermecat, vrăjit 191. (Dela neogre- 
cescul: uayeuw), 

Mainante adv., mai nainte, TpoTI;repa, ehedem 188, 197, 207. 

Maltu adv., deja, nico, sehon; cel puţin, cel mult, mehr; Î22; 

Iei maltu cu tute indrepci (ţi)? Sunteţi deja gata cu totul? 

Eiode mtov Erotpoi pă 5da ; Sind sie denn schon ganz fertig 163; 

Soarile avea maltu scapitată, "O îjhos sie nhtov Baodevoei, 
Die Sonne war schon unter gegangen 174; maltu, mai mult, 

mAcov, mehr 147. (Format din ma multe). 
Malumâ st., aur 165; di malumă marguri, cu perivazuri au- 

rite 165. 

Mamultu adv., mai mult 9208. 

Manâ (mînă, mănă), art. mana, sf, mână, YE0w Hand 17, 158, 
201; mână şi mana 158; tru manie a draclui, în mânile dra- 

cului 205; Acea (Aţea) ci (ţi) & tru mană nu € menesună, Ce-i 

în mînă, nu-i minciună 193. 

Mane (mâne) adv., mâne, &ăptov, morgen p. 118, 142, 156, 203,207. 

Mâncarea, mancarea, st, mâncarea, ?) Bpâaw, p. 131, 195; 
tră mancare, de ale mâncării 205. 

Mancu (mâncu, măncu) vb. L, mănânc 154, câ mâneu, că mănîne 

178; eu mancu, mănânc 150; mancă omlu gjine, mănâncă 

omul bine 177; nirairea mancă inima a omlui, supărarea 

mănîncă, (= roade) inima omului p. 139; pu mânca allâ, ma 

nuci (nuţi), nu mînca altceva, decât nuci 195; Voi nu mancaci 

civa, Voi nu mâncaţi nimic, Av Tpyere minore, Sie essen 

nichts p. 150; maneaci (-ţi) oaâ, mâncaţi ouă p. 156; di 
manca, de mincau 197; di le mancă, de le mănîncă 196; sri 

shi mancu, umblu și mănânc, FERATĂ vai Tprw, ich gehe 

und esse p. 140; îmnâmu shi mancâmu, wir gehen und essen 

S
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p. 140; si mancu, să mănânc, Yă qăyw, zu essen p. 199; 

si a mancă, să o mănince 194; si o mancă, să: o mănince 

192; nu za si mancă carne, nu va să mănînee carne 193; 

cara nu avea inancală duo zile ca, deoarece nu  mîncaseră, 

nimie de două zile 205.; za -si înancu, o să mănânce 15]. 

Manicâ (minică, mănicâ), pl manei (mîniţi) st, - mânecă, portat, 

Armel p. îl. i ” 

Mantela și mantelu s., manta 202. 

Mapari adv., caşi cum, 0oă; als wie p. 122. 

_Ma-pucinâ conj, cel puţin, TovĂdYLSTOY, wenigstens p. :196. | 

Marculu n. pr., Marcu, Porticlu Mareulu, Porticulul Marcu 202. 

Mare sf., mare; tre herbirea a marilji, în fierberea mării, “când 

este fortună pe mare 208; asta herbirea a marilji, această 

fierbere a mării 208. | 

Mare adj., mare, peyăios, gross p. 36, 138, 198, 199, etc.; mare 

Omu, mare casă, om mare, mare casă 80; marlji, pe cei mari 

202; ma mare, mai mare 193; cama mare, cea mai mare 172; 

nji a amu trâ mare, mă bucur 178; te ceni a marea, te ţii 

a mare 200; Cenitoru 'a mare Alliviadu,  fudulul, mîndrul 

Alcibiad 199; cenire a mare, ţinerea a- mare, mândria, fudulia, 

i) orepnedvea 199; mare bunu va si nji faceri (-cţi), mare 
bine o să-mi faceţi, ai -să-mi faci o mare plăcere p. 146. 

Mareaca sf. măreţia, 70 peyaetov 179. 
Marescu vb. IV, măresc, slăvesc, glorific; se mari; se mări, 

250kd5%1), gelang zur Ehre p. 141. 

Margură, pl. marguvi st, margine, perivaz; fu albe shi di ma- 
lamă marguri, în alb şi eu perivazuri, margini de aur, pă donpa * 
VAL YpuGă 1 nepupastoa, iu weissen und goldenen Rahmen 165, 

Maria st, Maria, Magia, Matia p. 17. 
Marirea (măvirea) sf., mărirea, 3oEo)oyia, Lobpreise 160: 
Maritu (măritu) sm, soţ; maritlu, soţul, 6 syWluyos, 203. 
Martyria (mărtirie) sf; mărturie 206, 208. 
Mascuru adj. masculin 201. 
Maseaoa (maseaoa) st, maseaua, 7) 3ovroxdpa, der Bachzahn p. 22, 
Mastorie (măstorie) sf, meșteșug, TEXYn, Kunst p. 185; arta, 

iscusința 200; za este cu mastorte faplă? nu-i făcută cu 
artă? 198. - - 

Mastoru sm, zidar 205. 
Masturlikea (măsturlila) st, meșteșugul ; zidăria 205. 
Ma shi (ma și) conj. dar și, GAdă zei, sondern auch p. 126. 143, 
Mashină sf, mașină 175.
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Materie st, materie, 6An 189; scopul 202. 
Me conj. și, xai, und p. 196; dar: me tu ai a treia parte, dară 

tu ai a treia parte 206. | 
Mea pron., a mea, îi îuă), meine p. 9, 94, 47; sormea, soru-mea 

137; a sormeai, a sorei mele 137. 
Measâ sf, masă, rpdneţa, Tisch p. 148, 177. 
Meashstire st, graţie, gratitudine, cinstire, dar; Vâ canosea 

maltă meashtire tră aista, Xăs âuodoyă dneipovs xăpiras Îi ară, 
Ich bin Ihnen deswegen unendlich -verbunden p. 153; nacâ 

tu a ai meashiire di la oaspile ateu, nu cumva tu o ai drept 

cinste dela prietenul tău 192. 

Medicinâ (ţină) sf, doftorie. îxrptxd, Arzney p. 156. (Cuvânt nou). 
Mencsunâ (mentună) sf., menciună; acea ci € tru mană nu € 

menesună, ce-i în mînă, nu-i minciună 193. 

Mencsunosu (mentunosu) adj, mencinos 36, 197; menesunosla, 

cel mincinos 197; menrsunoshi, mentinoși 39; De asemenea: 

minesunosă, We5oTrjs; Lugner 14. , 

Mescu vb. III, cinstesc, dăruesc; le muiscui, îl cinstii 207; cu 

care me miseu tată nu, cu care mă dărui, mă cinsti tatăl 

meu, 6705 poi Exdpioey â abtevrduns, die mir mein . Vater ges- 
| chenkt hat 165. 

Mesticu vb. I, amestec; Mesticaci hi cu apă, Amestecaţi-l cu 
apă, Xwyxepdooră mo pe vepoy, Mischen Sie ihn mit Wasser 
p. 151; nu mesticu, nu amestec, 0EY Gvyuepă p. 151. 

Mesu sm. lună, pîva, Monat p. 148; cu trei -meshi, pe trei luni 

p. 148; cu unu mesu,; pe o lună, cu luna p. 148, 

Meu pron., meu, al meu; 4 fumelzlor a meor, al copiilor mei 205; 

a preftului a meui, preotului meu 205. 

Milâ st, mila, piădy, Meile 189. 

Milione num., milion 40; und milione, un milion 40. 

Mincsunosu vezi: mencsunosu. 

Minduescu vb. IV, gîndesc 193; nu mindueseu tuci (tuţi) ashi, 

dicuma greseu, nu gîndesc toţi așa, precum vorbesc 193; fru 

aista calivă alte minduescu shi alte facu, în coliba. aceasta 

- “alte se gîndese și alte fac (una spun și alta fac), 193; cara 

nji u minduescu gjine, dacă gândesc, dacă cuget bine î67; si 

ce (ţă) mindueshti, să gîndești 908; fârâ si ni minduiamu 

năca, fără să mă fi gindit, fără să fi sperat, XWpIS vă 7 Emile 

auâum, ohne es noch hoffen zu diirfen 172; camu n” u min- 

duiamu, cum speram, X4%ăs îmbla 175; acolo su shâ. min- 

duia, stând așa. pe. gînduri 200; mi/uduia ce scolusma, :gîn- 

Se
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dește la sfirșit 204; elu shâ mindui, crezu, își închipui cu 

mintea 204; Dicara vă minduici că, Așa dar credeţi că, Ilo- 
vevere Acnăy, 5, So glauben Sie, denn p. 147; mindui, se 
gîndi 193; mindauia ce (ţâ), gîndeşte 201. ” 

Minduirea sf. gindirea, gindul, ideea, 7) î3£a, der Gedanke 175, 

195, 197, 200, 204, 206; escu cu bună minduire, sunt. de 
bună intenţie 206. . 

Mine pron, eu; forma oblică; mine; la mine, la mine 142. 

Minte st. minte, Vo5s, Vernunft p. 15; pl. minei (minţi), păreri p. 
15, 202; întreagă tru mine, întreagă la minte, înţeleaptă 193 ; 
cumu shă bagară tru minte, cum iși propuseră 204; si 4 aibă 
îru minte, să o aibă în vedere 205; ji trecu pretu minte, 
îi trecu prin minte 200; O di minte, ci portu, Vai de 
minte, ce port! 195; fiesorlji acelji cu minte, copiii cei cu 
minte 195; cu inte, cu minte, înţelepţește, owppuva 192, 
200; cu minte consilie, sfat cu minte 208; trâ aducere « 
mânte, spre amintire, spre aducere aminte 201;. ce aduse a 
minte, îţi reamintești 168; luplu mută perlu, ma nu mintea, 
lupul își schimbă părul, dar nu, și năravul 192; loare a minte, 
băgare de seamă 181; gjine si le lau pre minte, să le observ 
bine 179; Tute le as. corbe, ma minte ce (ță) tipseashte, Toate 
le ai, corbule, dar mintea îţi lipsește 194; bagă minte, bagă. 
minte, învaţă minte 194: si lomu a mânte, să băgăm de seamă 
p. 164; cama întrengă tru minte, a fost cea mai cu minte, 
torddm voppwveorărn p. 135; scriendonji caxu pre mante, scriind 
mi-a venit în minte, Ypdpwvras poi Emeoe îs my vobv p. 141. 

Mintescu vb. 1V, amestec 207; pânu si nu u mintească verună 
fortună, pînă nu o turbura-o vreo furtună 208; Acolo su se 
mintea cucotlu, Acolo unde scormonea, cocoșul 195. 

Mintimenu adj. înţelept, cu minte; mintimenă, înțeleaptă 203. 
Minu (me) vb. ], mă mișc; meci se minară, nici nu se mișcară 197. 
Minută st, minută; meci unâ CE, nici un minut, de loc 170; 

nec ună mânută, niciun minut 190. 
Miraculu sn., miracolul, minunea, Yadpa 202. 
Misale sf. masă, 1panttt, Mabhlzeit p. 150. 
Miscă sf. curcan, peoipra, 'Truthan p. 150. 
Misuru vb, I, măsor, pere, ich messe p. 5. 
Misuriu sm., măsura; Lacerulu shi misurlu, face Braminlu, ce (ţa) 

da sanitate, Lucrul și măsura, răspunde Brahma, îți dă sănă- 
tate 208. 

Mitropoiea st, capitala, 7) pjrpânohs, die Hauptstadt 190..
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Mizie adv., abia, pf, kaum p. 193. 
Moarâ st, moară; pbăos, Miihle 159; unâ moară di carte, o 

moară de hirtie, X&pTopviovy, Papiermiihle 189; mori pl. 10. 
Moarte sf., moarte, Ydvaros, Todt p. 5, 199, 202, 294, 205; oara 

a moartilji, ora morţii 203; a mortilji, a morţii 201; starea 
a moartilji, starea morţii 201. 

Monastiru sn., monastire 188. 
Mortu adj, mort, vexpăs, todt p. 15; pl. morei (morţi) p. 15,195; 

fem. moartă 10; trupuri Moarte, corpuri moarte 195. 

Moru vb. IV, mor, ânodwijoxw, ich sterbe p. 7; cando moare, 
când moare 202; ah/ câ muri omlu acelu bunu, ah! că muri 
omul acel bun, ăx! u dntvavav 6 uadbs viguros p. 143; 

muri Vavylona, muri la Babilonia p. 133; câ muri hilju su, 

că muri fiul său 199; si mori, să mori 201; hindu si moară, 

fiind să moară, fiind spre moarte 197. 

Mulcimea (mulţimea) sf, mulţimea, 7 zăYos, die Menge p. 3, 

161, 182. 

Mulgu vb. III, mulg; maulze lapte shi mu scoate sanzi, mulge 

lapte și nu scoate sânge 194. 

Multu adv., mult, 20%, viel p. 123; ma madtu, mai mult 181; 

cama muttu, cel mai mult; fem. multă; di multă sapare, de 

multă săpare 198; pre multă, prea multă 170; pl. mule 

(= mulţi), noMoi, viele p. 44; căci (= câţi) mulei (-ţi) po- 

rungji, câţi mulţi porumbei 160; za siatu ma mulci (ţi) di 

cinci (ţinţi), nu sunt mai mult decât cinci 159; pl. f. multe 

141,164, 165; multe mastorii, multe meșteșuguri 135; multe 

ginte, multe neamuri 132; multe or, de multe ori p. 121; 

shi ma multu, şi mai ales, uăitara 8, und besonders p. 123: 

ma muliu, mai ales, mai cu seamă, păAtoTa p. 146; di multu, 

de mult, Tub Xatpo5, vor weitem p. 118. 

Muljerea (mulerea) st., nevastă, femeea, muierea, 7 YVi das 

Weib p. 18, 39; pl. muleri 125, 203. 206; mulerie, temeile 

190; buna muljere (decl. adj. cu subst. fem. p. 28); muljere(a) 

bună (decl. s. fem. cu adj. p. 30); se disparei di mulerisa, 
se despărți de muierea sa, de -soţia sa 198, 199; mulerea-sa, 

soţia-sa 205; Lucrecia statu cama întreagă tru minte tru tute 

“muljeri di Roma, Lucreția a fost cea mai înţeleaptă din toate 

femeile din Roma p. 135. 

Muljereashte (mulereaște) adv., muierește, femeește, povanvelus, 

weiblich p. 196. 

-Muljerescu adj., muieresc, femeese p. 126.
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Mumâ sf., mama, iitnp; Mutter p. 39, 163; mama, maia 193; 

rută mumă, iubită. mamă 166; se pleacă a mumilji, se supune 

mamei p. 131; pl. mmumânii, mame: malte mumânji, multe 

mame 204; mumâ-mea, mamă mea 163, 175; mum' mea 174; 

maunea, mamă mea 182; mumâ ta, mamă ta 165; cu mumă 
sa, cu mama sa 138, 169.: | 

Municione sf, elemente, mijloace; piunicioni di gură, Lebens- 

_mittel, mijloace de traiu 181. (Cuvânt datorit lui Boiagi). 

Munte, pl. muci (munţi) sm., munte p. 131; mantite, muntele 
184; alei munci, alţi munţi 184, 185; suntu munci inalei, 
sunt mulţi înalți 189. 

Muritoru adj., muritor, %mrăs 199; pl. muritori, muritori 199. 
Murmurare st, murmurare, sgomot, neliniște, cârtire, Tap&yy, 

Geriusch 182. | 
Murmuru vb. I, murmur, cîrtese; dipu mu murmura pre elu, 

deloe n'a murmurat, ma cârtit în contra lui 201. | 
Murnu adj., brun, negricios; na este murnu? nu este negricios ? 

dav eivar pedavs, ex ist aber nicht braun 186. 

Muru sn., zid, perete 194. 

Muscâ sf, muscă; mushtile, muștele 197. 
Musicantu sm., muzicant, cîntăreţ; pl. maursicanez (ţi), povotwoi 180. 
Mushatu, (mușatu)fem. maushată, adj., frumos, bpaios, schân; pl. 

mushaci, tem. mushate 37, 129, 160, 164, 176, 187, 199, 194; 
era forte mushatu si aridă omlu, era foarte frumos să râdă 
omul 166; mushate lucre, lucruri frumoase p. 161; unâ mu- 
shată odă, o frumoasă odae p. 148; mushată livade, livede 
frumoasă 193; forte mushatu, foarte frumos 174; mushatu 
cantă, trumos cântă, ebpopez Wăd)ei, er singt sehân p. 195; 
scrie 9, serie frumos, Ypăcpet .eduopepa, schreibt schân p. 137. 

Mushcu (mușcu) vb. 1, mușe, Zayxdyw, ich beisse p. 12; mushti 
(muști), muști tu 12; si sa me mushcă, să nu mă muște, Vă 
pă] pe Goyuwdowy 159. 

Musheteagă st, frumuseţe; musheteci, frumuseți, Vavpudoa, Heer- 
lichkeiten 173. 

Mushucâscu (mușuţăscu), vb. IV, înfrumuseţese, împodobesc- 
p. 165. | 

Mushucitâ (mușuţită) adj., împodobită, 9T2AOHEvo, geziert 165. 
Mutu adj. mut, BovBes, stumm, 5, 25; vocat.-0 mutu p.'95. (Azi 

se zice: o mute). “ Ii 
Mutu vb. 1, mut, ridic, schimb; dieara, câ mutâmu ună oară call, 

după ceschimbarăm odată caii, âp” 05 aădapey mă dora 172,
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Muzgâ st, mocirlă 193. 
Mystiriu (mistiriu) sm. taină, pooTigtov, Sakrament p. 7. 

Myru (miru) sm. mir, pO00Y; heil. Oh p. 7. pu 

ÎN. 

- 
Na adv., na, vă, da p. 125; ţine, na, iacă, 1305, da ist 157 ete, 

Nacâ conj., nu cumva, Hi] T6S, dea, etwa p. 197, 190, 192. -- 

Nacione sf., naţiune; di tute nacione, de ale tuturor naţiunilor 

178. (Cuvânt introdus de Boiagi). 

Nadeveru adv,, în adevăr, rw5vr, in der "That p. 194, 168,197; 

di nadeveru, în adevăr 166, 174; desigur, Regata 193. 

Namâ sf, renume: cau mare namă, în mare faimă 204 (Poate fi 

și greșală de tipar pentru: natmă). 

Nao st.. nouătate; ci nao, ce noutate 202; nale, noutăţi 202, 

Napu conj., nu cumva, uTiaws, vielleicht, p. 127, 162. 

Napoi adv,, iarăși, ndAw, wieder: p. 118, 153, 200, 203, 207; îna- 

poi, îndărăt 197; napoi acelu, din nou pe acela, tot pe acela... 

p. 156; ziniei napoi mâne, veniţi mâne iarăși p. 156; napoi 

face, zice iară 205; di napoi, îndărăt, îxiow, hinten, p. 120; 

vezi: di. napoi. - 

Narea st, nasul 195, 201; cadea unu după altu pre nare, ETUTCTOV 

va mob 705 dădov Erdvw sis Ti pir 166, 

Nascântu pron., câtva, niște; pl. nascânci (-ţi), cîţiva, 204, 205; 

neseante, câteva 205; nascante ori, câte odată, pepiuaie copai; 

muweillen 119—173; nascanei ani, câţiva ani 187; nasecantu, 

câtva; nescanci, câţiva 203; nescanei (nescînţi) câţiva, peginol 

44; nescante ori, câte odată 206. 

Nascu (me) vb., III, mă nasc; se naseu, se născă, yewijdn 133, 

194; cando se vu(e)ashie, cînd se naște 202; za st naseu, va să 

nasc, o să nasc 199. 

Nâsu pron. dânsul; di nâsau, nâsă, dela sine; Top EuvTad, EauTiis 

von sich; di nâshi, nâse, dela sine p. 46. 

Natura st, natura, firea, 7 554, die Natur.p. 5, 20. 

Ne adv,, nici 8, 126, 199, 206; ne si manei ne si: beau, nici să 

mănîne nici să beau, 05TE vă io, ore vă mio p. 151; ne 

una ne altu, nici unul, nici altul 198; ne bunu ne eu, nici 

bine nicî rău 208. . 

Nă adv., da, VW ja p.8, 124, 145, 193, 156, 158. (Cuvânt grecesc).
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Neao st., nea, zăpadă; da neao, ninge, Xtovite, es sehneyet p. 107 
(conj. lui). 

Neapandaxită (neapindăxită) adj., neaşteptat; neapandarită, pe 

neașteptate 195. (Din neogrecescul: dnavră, aștept). 
Neashtiptatâ adj., ceva neașteptat 199. 
Neavutu adj, sărac, neavut 198; neavutlu, cel sărac, 2TOX2S, der 

Arme; acelu ci asută, neavuilu, împrumută Domnizeulu, cel 
- care ajută pe cel sărac, pe Dumnezeu împrumută 117. 
Nebunu adj., nebun, rău 204. 
Neci (neţi) adv., nici 157, 196, 197, 200; neei unu, nici unul 205. 
Neciunu, neciunâ (neţiunu, neţiunâ) pron., niciun, niciuna, 

unjdeis, um3epia, umătv, keiner, keine, keines p. 55, 145; neci 
unu Romanu, niciun Român p. 146. | 

Neci un' oarâ adv,, niciodată, mot, niemals p. 151; neo un 
oară, niciodată 198. 

Necu vb. I, mă prăpădesc, mor ; acolo îu se nica, zicea, acolo 
unde se prăpădea, zicea 197; care multe ori bunlu di tru 
mine neacă, care de multe ori binele din mine omoară 206; 

Necuratu adj, necurat; necurată mintiturâ, o amestecătură ne 
curată 208. - 

Nedukirea st, nesimțirea, imbecilitatea 192. 
Negocitorie st, negustorie 206. (Cuvânt nou). 
Negocitoru sm., negustor, 2poyparevris 205, 206; negocitorii 

negustorii 182. (Cuvânt nou, obișnuit printre Aromânii din 
Austroungaria). 

Nesgociulu sn., comereiul, negoțul 182. (Cuvânt nou). 
Neindreptate st, nedreptate 192, 204, 205; neindreptâci, ne- 

dreptăţi 205. . 
Nemalo adv., destul, âpxeră, genug p. 123, 161, 194, 198; ne- 

malo bunu, destul de bun, potrivit, MErptov, er ist so ziemlich 
p- 150. [Din bulg. ne, malo =nu puţin, adecă: destul). 

Nemceashte (nemţeaște) adv., nemţeşte, în limba germană, Lep- 
pam5T, Deutsch p. 123, 188. 

Nemcescu (nemţescu) adj., nemţese, german; nemeceshti comedii, 
comedii germane 180. i 

Nemţu sm., German, Neamţ, 5 Teppuayăs, Deutsche p. 24. 
Nenumeratu adj, nenumărat; peskti nenumeraci (-ţi), pești ne- 

numărați, âbăgiz Gvapidurra, unzăhlige Fische p. 192. 
Neoaspe sm. dușman, inimie 203. 
Neplicatu adj, nesupus 200, 201. 
Nerushunosu adj., nerușinat 203.
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Nescantu, vezi: nascantu. 

Neshti pr., niște, uepwai, einige p. 164; cu neshti forme di tuule, 

cu niște forme de ţigle 186. 

Nica adv., încă, dusi, noch p. 118, 126, 138, 146, 158, 172, 19i, 
196, 200; nica nu, încă nu, âxâum 8, Noch nicht p. 162; 
nica ună oară ahtantu, încă odată atâta, axâpu play «opăv T00v, 

noch einmahl so viel p. 201. 

Nica shi (și), adv., încă și, Et 3, auch noeh p. 126. 

Nici (niţi), adv,, nici, pijre, auch nicht 126; nici pre. unâ plase, 
az 

cu nici un chip, Xa 0bă&va Tponov, auf keine Art p. 124; 

vezi: neci. 
Nicola n. pr., Nicolae, Niu6iaos, Nikolaus p. 132. 

Niforse adv., poate, o fi! iows, vielleicht p. 124. 

Niheamâ adj. niţel 170. 
Nilje num., mie; unâ nilje, o mie 40, 195; dao nilji, două mii 

40; unâ sută di nili, o sută de mii 40, 137, 184. 

Nimcia (-ţia) sf., Germania, Legpuavia, Deutschland; zâ se aură 

Nimeia, Exoprăcane mhtov Tv Peppaviay, Sind Sie Deutschlands 

schon iiberdriissig? Vi sa urit în Germania? p. 153. 

Ningâ prep., lîngă, X0YTă, neben 159. | 

Niraescu, mice (mi nirăescu) vb. IV, mă supăr, si niraeashte, se 

supără 192. 

Nirairea (nirăirea) sf., supărarea, necăjirea, $ &oYh, der Zorn p. 

139, 201, 205. | 

Niraitu (nirăitu) adj., supărat 183; niraită, supărată 204. 

Nishoreagâ sf, ușurință 199; de asemenea vine și forma: n2- 

shureacă 203. 

Nishoru adj., ușor; face... lucrile nishoare, face... lucrurile ușoare 

| 196; adv. 195, 203. (Azi: lișora și nâșoru, după localităţi). 

Nishte pron., niște, unii, câțiva, REptxol, einige p. 27; nishte bar- 

baci, niște bărbaţi p. 27. 

Nishureacâ 203; vezi: nishoreacii. 

Njelu (n'elu) sm. miel, ev Lamm 5; luplu vixundu ngellu, lupul 

văzînd pe miel 196; înfura njellu, injura pe miel 196; e 

njellu xicea, iar mielul zicea 196. 

Nijere sf, miere, psi Honnig 197. 

Njergu vb. III, mierg; si njeargâ Ilfeld, să meargă la Ilfeld, vă 

Srdapoov ei ză "Tpeăoy 170; du njerzi (== n 'erzi)? unde mergi? 200 

Ondyews; wo gehst du hin? p. 193; Ju ra si njarzemu, Unde 

vom merge, Ilo5 YEXouey Ondyet, Wohin gchen wir 157; Tora 

lasi njarzemu ma diparte, Acuma să mergem mai departe 158.
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Njicu (nicu) adj. mic; fem. njied, mică 129; Evropea este ma 

njică dicâtu Asia, Europa este mai mică. decât Asia 195; 

njicâ barcă, barcă mică; nec? deea cama njica casă, nici cea 

iai mică casă 201; dai. a nicalji, dai mititicăi 168; saziela, 

micul 168; cama njiclu, pe cel mai mic 205; fiesorlii acelzi 

"zici, feciorii cei mici 166. | 

Nijila st, milă; cara vizau nşila, văzindu-i starea; de compătimit 

în care.se afla 206. : 

Nijiru -vb. I, mir, mă mir; Acolo su se njira: Avind pre inatea 

a ljei câtră barbatu. su, pe când se mira Alcibiade de necazul 

ei cătră bărbatul său 199. 

Nijizâ prep., între; ngiză elşi, între ei 192, 206; shâ li. înmpar- 

ciră njizâ.elpi, își îi împărțiră între ei 205; ditru njizâ care- 

cido plantă, din fiecare plantă 187 ;. printre, miază '204. 

Nju pron. posesiv, meu; prescurtat din a njeu (al meu) 47; frate 

nju, frate meu 134, 137; peana a învecalornzui, pana învă- 

țătorului meu p, 137; fatâ nu, tatâ meu, tatăl meu 165. 

Niurzire st. mirosire, miros; bune: njurzirle, frumoasele niro- 

suri 201. 

No adv., nu, 8x4, nein, 194, 145, 146, 147, 155, 169. ete. 
Noaptea, st, noaptea, î) vxra, die Nacht p.'134, no/a/ptea 207 ; 

noaptea ista, noaptea aceasta p. 155; fută noaplea, toată noap- 

tea p. 155; se duce unâ noapte, se duce înti”o noapte 200. 

Noi pr., noi, Tjueic, wir 5, 45 (declinarea lui pag. 45) și pretutindeni. 
Nordhaimu n. pr., Nordheim 186. _. 
Nordhausen n. pr., Nordhausen; q?unze Nordhausen, ajunge la 

Nordhauseu 190. | 

Noru sf., noră; averea a norsai, averea nurorei sale p. 198. 
Notu vb. I, înnot, plutesc ; departe di mine noată, plutește, înoată 

departe de mine 194. 

Nou adj., nou; fem. 240, nouă 38; cunahkea năo, noua locuință 
163; nou, ceva nou, noutate 199; nao, nale, notă, %arwvobgtă, 
neu p. 37; bună disposicione a naolji casilji anostrei, cu a- 
ranjarea casei noastre cele moi, cic Ti ewnperuiatv Tije vEas pas 
xaromias p, 163; câ este nou, căci este ceva nou, 8târi eivat 
vEov 172; tu lazi 40, lume nouă 178. 

Nourare vb. impersonal I; nourază, înorează, ovwegpid(ei; es 
ziehen sich Wolken auf p. 106 (conjugarea lui). 

Nau num. nouă p. 40; nau: (—I), fem. maule, cei nouă, cele 
nouă p. 41; a naulea, a naua, num. ord. Evaros, neunte p. 42. 

Nausprezace (nausprezaţe), nouăsprezece p. 40. 

Da
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Nauzâci num., nouăzeci 40. 

Nu adv., nu, 22 şi “hj, nicht şi nein' 84, 194, 135, 145; nea nu, 

încă nu 162; na avundalati, neavând, vă Exovras p. 140. 

Nucă st, pl. nuci (nuţi), nucă, xap5â, Nuss p. 11, 19. 

Nucu sm., nuc, nuelu, nucul 25, 35. 

Nu ma conj, nu numai, Ext pvov, nicht allein p. 126- 

Numeru sn., număr 185; pamerlu, numărul, 5 ăprtpos 182, 

_Numeru sm., umăr; pre numeri, pe umăr, is TV Wuoy, auf der 

Schulter 160; sculându namerlii, dând din umeri 203. 

Numeru vb. 1, număr, 2ptYu, ich zihle p. 5; nameri le; numă- 

ră le, &pidumot move, zăhle sie 159; nu numerashi gjine, mai 

numărat bine, 887 &ptbunoes waă 159. 
Numisescu vb. IV, numesc; cum se numiseashte, cum se nu- 

mește, 7âs &vopdsetat, wie heisst er p. 146; se numiseashte, se 

numește 180. (Din neogrecescul £6p+9z, dela dvoudiw, numesc). 

Nusha n. pr. Christina, Xetorivay, Christina, 169, 170, 171. 

Nutricu vb. IL, nutresc; natrică, nutrește, TpEqet, nâhrt p. 192. - 

(Astăzi se zice și mactricu, a nutri pe un prunc, și miticu sau 

mdtbicat). 

O. o 

O, rostirea literei O, pag. 1. | 

O ad o! blo! p. 125; interj. 188, 158;-0! &! Ach! 158; o! 

! Ey! 160. 

Oas. art. oaia sf., oaea, T5 Tpbfaroy, das Sehaf 19, 39, 192, 194; 

pl. oi 10; oile 197; ună cupie di oi, o turmă de oi 159. 

Oala st, oala, tt Tocuxdi, der Topt p. 5; dao oale, două oale 194. 

Oarâ sf, ceas, oră; 182; ei oară este? ce oră este, cât este ceasul? 

nota pa eva? Welche Zeit ist es? Ti xatpdv; Welche Zeit? 

194; are oură terminată, are ceas terminat, determinat 202; 

ună-oară, odată, pi& qopă, einmahl 121; un oară, odată 193, 

195; altă oară, altă dată 119; după pueină oară, după cât-va 

timp 197; ună oară ună € unâ, odată una e una, pi 1) pia 

ula; eimahl eins ist eins p. 44; dau ori patru suntu oplu, de 

două ori patru e opt, 2uw Teooapes &xTw, p. 44; a dao oară, 

a doua oarâ 196; a treia oară, a treia oară 196; oară doară, 

"des, deseori, neîncetat, 9vXY& 176, 191; oara a moar Hilji, ceasul 

nr 203; tru oară, numai decât, la moment, TăpavTe, gleich 

118, 200; b'oarâ, îndatâ, numai decât 193; multă oară,
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mult timp 193; dao ori, de două ori, 350 qopate, zweymahl p. 
121; multe ori, noddxis, vielmăhl; pucine (puţine) ori, puţine 
ori, "dedau, etlichemahl; oarâ d; oară, adese ori, 9vxvăus, oft 
p. 121, 197; optu ori-ahtântu, de opt ori atâta 43; nascante 

„ori, câte odată p. 119, 173; or ori îmnâ omlu trei patru. sâci, 

din când în când umblă, merge omul trei patru ceasuri; pept- 
nai; qopalc mepinaret mivăs rpetc E rtooapes pas 173; ahtantu 
ori di ori, așa de des, T000v avxvă, so oft 177; cate verunu - 
oară, câte odată, xdmore, etlichemahl p. 119; verum oarâ, nici 
odată 196; verw' oară, nici odată p. 148; (vezi: vern” oarâ) ; 
nica ună oară ahtantu p. 43; nec um oară nici odată 198; 
vezi: neci um oarâ; oară ce (= oarâ-ță) lae/ soartă rea ție! 
uaxij sov poipa! weh dir! p. 198. 

Oaspe sm., oaspete, amic, prieten, musafir 170, 183, 192, 203; si 
la ospecu ca unu oaspe, să-l ospătez ca pe uri oaspete, ca pe 
un musafir 207; Lamea vine vaspile, Luni veni oaspetele, (a- 
micul, musafirul) p. 1934; oaspile, oaspetele 195, 199, 207; oa- 
spile se cunoashie tru anigusteaga, prietenul la nevoie se cunoaște 
195; doi oaspici, doi prieteni, doi amici 195; oaspigli, oaspeții, 
amicii 198; oaspegii acelji veclji, amicii cei vechi 199; futuloru 
oaspici (-— ţi) (een.) p. 151. 

Oaspitâ st, amică, prietenă, musafiră; a oaspitilji ames, al prie- 
tenei, amicei mele, Tîjg prâtwyă5os pov 171. 

Oaste sf, oaste, armată 199; catrigu di oaste, vas de răsboiu 179. 
Objectilu sm., pl. olectile, obiectele, ră Gvrixeipeva, Gegenstânde 

176. (Cuvânt datorit lui Boiagi). . 
Obligatu adj. obligat, verptliehtet, Sn&ypeos p. 151; forte obtigaci, 

foarte obligaţi, foarte îndatoraţi 152. (Cuvînt nou introdus de 
Boiagi). . 

Obliguesu vb. IV, oblig, îndatorez; Va si me obligueshti artosu, 
o să mă obligi foarte 17, di cumu ce (= ţă) me obligui[i], după 
cum m'am obligat faţă de tine 183; se obligui, se obligă 179; 
Nji se obligului, mi sa obligat, Abdrâs pei drooxtdn 170. 

Observacione sf, observaţiune ; obserzacionile, observaţiunile 
174; (Cuvint introdus de Boiagi). 

Observescu vb. IV, observ; si observescu, să observ 176. (Cu- 
vînt introdus de Boiagi). 

Ocasione st, ocasie 196. (Cuvint introdus de Boiagi). 
Ocljiulu (ocPulu) sm., ochiul, 6 &pOainds, das Auge p. 93; oclz, 

ochi 200, 201; nu shâ încljise ocljilji, nu închise ochii, nu adormi 
de loc 207; nu putui ocljilji si închidu tută noaptea, nu putui
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să închid ochii toată noaptea 155; cu unâ arucare a ocljulati, 

„cu 0 singură privire de ochiu 185; zucido su arucă omlu ocljili, 

ori unde, unde priveşte omul, unde își aruncă privirile, TavTod, 
&mov nai dv fin ivăs ră Bphpara 178; di doilji nu nji se 

umple ocljul, amindoi nu-mi inspiră (destulă) încredere 198. 
Ocupatu adj., ocupat; Eramu ocupaci cu,... Eram ocupați cu,... 

163. (Cuvînt nou introdus de Boiagi). 

Odâ st, odae, camera, 25%, Zimmer, Stube p. 147, 148, 164, 165, 
203. 

Ofikie sf., serviciu, funcţie 199; mare ofikie, funcţie mare 199. 

-Ohu înterij., of! &xov! ach! p. 128. 

Omu sm., om, &Opwncs, Mensch p. 5, 135. 158, 160, 193; omlu, 

omul 139, 166, 178, 199; oamini, oameni 202; oaminiji 203 

și oâminjlji, oamenii 132, 196; acelu omu bunu, acel om bun 

199; um omu, Bas &wpwrros, ein Mann p. 8; omlu acelu buni 

p. 143; bunlu omu, bunul om (declinarea adj. cu subst. p. 28); 

omlu bunu, omul bun p. 29 (deel. sbst. cu adj); omu lip- 

seushie si mori, omule trebue să mori 201; omu mare, om 

mare p. 36; pl. oamini invegaci, oameni învăţaţi, nenaieunevot 

ăvâpuoro p. 129; omlu p. 130; unâ dunjae di oamini, o mul- 

ţime de oameni 185; tru sufletile a oaminlor 207. 

Omurire vb. IV, a omori, «ovevew, tâdten p. 75. (De sigur un 

dacoromînism, pentru arom. murire, care are și sensul de omor: 

îl murii, îl omorii); si la omoară, să-l omoare 204; cara lu 

omuriră, dacă-l omortră 206. 

Optu num., opt 40; opta, fem., optule, cei opt, cele opt 4l; a 

optulea, a oplua, al optulea, -a opta 42. 

Optusprezace num. optsprezece 40. 
Optuzâci num., optzeci 40, 203. 

_Orbu adi. ob, mode, blind p. 5, 9, 200; pl. orgi, orbi p. 9; 

orbulu, orbul 194; fem. oarbă, pl. oarbe 37, 201. 

Ordinaru adj., ordinar, comun, obișnuit; ordinare laere, lucruri 

- ordinare, obișnuite, ovvetbtoneva 185. 

Ordinu sm. ordine; tru ordinu, în ordine, ei Td&w, în ordinul 

163; fără ordinu, dezordonat, în mod neregulat p. 155. . 

Ordu sn., ordine, rînd 172; lipseashte cu ordu si ce dau tru shtire, 

trebuie cu ordine să-ţi dau de știre, Yfio sot Enăonoijon. pă 

zdEw 172; cu ordu, pe rând, âpxâwmâs, reihenweise p. 122. 

Orixa, nume propriu 206. 

Oru vb. I, felicit, urez; se duse si (ji oară, merse să-l felicite 199. 

Orzu sm. orz; un gragu di orzu, un grăunte de orz 195.
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Ospecu vb. I, ospătez; si la ospegu, să-l ospătez .207. 
Ostean sm. ostaș, soldat; -pl. osteani p. 129; pl. art. ostean 

p. 180. | a 
Osu sn., os, xexuadov, Bein, (Knochen) p. 5; 35; di oase uscate, 

„cu .oase goale 201. Ă Ă Ă 
Ou sn., ou; pl. oaâ, ouă, a5yă Eyer p. 139, 156; ma -oaă, număi 

ouă, pâvovy ară, aber Eyer 162;-ma dao -oaâ, numai două 
ouă 162. | ED - po 

p. | 

Pacientu (paţientu) sm., pacient, suferind, 4o0ev7js, Patient p. 156. 
Pacire (păţire) sf, păţire, suferire, întimplare; pacirle, păţirele, 

întîmplările, Tă zd0n 207; pacirea. a gomarlut, păţirea măga- 
rului 192. „ 

Pade st. pajiște, loc şes, poiană, zeâidâa, Flăche 1. 12; pl. pâzi 
| p. 12. , 
Pade adv., jos; cazu în pade, căză jos 195; pre pade, zu Fuss 182. 
Pâdure st. pădure 196; scris și: padure 173, 178, 193, 206. 
Pake sf, pace; 192, 206. (Cuvântul este împrumutat din limba 

albaneză). | Ă e 
Pâne sf, păne 196; pri pâne, jur pe pâne 203; pre pane, (jur) 

pe pâne, pă 7 Voţui, auf das Brod p. 194. 
Panigyre sn. festivitate, bilciu, $ Tovlfopts, die Feierlichkeit 189. 
Panu adv., până, “Eos, bis p. 119 (mai degrabă prep.) 123, 199; 

redat și sub forma: pânu 148, 159, 197. 
Pânticu sn. pântece; pânticlu, pântecele 196. 
Panzâ (pănză, pînză) st.. pînză, mol, Segel 175; pânzile, pînzele, 

Tă ppeva, das Segel 176. 
Papa sm. Papa, 6 ndnas, der Papst p. 19, 35, 
Papuga (păpuţă) sf, gheata; pl. papucile, ghetele, Tă xaĂTia ov, 

die Sehuhe p. 149. 
Paramithu su. basm, poveste ; paramithe, basme 192. 
Parinte (părinte), sm., părinte, tată, narijp 186, 204, 205; parin- 

tele, părintele” 203; a parintenjiui, a părintelui meu 901; 
parinte nju, părintele meu, 6 adBevrăuns, der Papa 163; Semana- 
vea p(â)rincilor trâ moartea a fuumeljlor, Mângâerea părinţilor 
pentru moartea copiilor 199; vi iîndurashi parincili, îmi 
înjurași pe părinții 196. 

Parola sf, cuvîntul, parola, cuvint de onoare; seste că va si shâ
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cenâ parola, dacă își va ţine cuvîntul 170; nji dede parola, 

îmi  dede cuvintul, mi-a promis 170. (Neologism uzătat). 

Partashu sm; părtaş, wEroxos 184. 
Parte st. parte, kEoos, Theil p. 85, 169, 200; trei. egali. părei, trei 

părţi egale 192; tate parcile, toate părţile 179; pre dao parc 

= părţi), în două părţi, 2x86 zweyerley p. 121; pre trei parci 

Toix6%, dreierley p. 121; a treia parte, a treia parte . p. 206; 

pârei (pârţi), părţi 206; ză parle, în parte, Ev utpn 185;-a 

parte, în parte, mai ales 190;-pa»te, parte (de moştenire) 201; 

neci parte ni lji lasă tru testamentu, nici parte nu-i lăsă în 

„testament 200; fru tute parei, în toate: părţile, Es Ga pov Tă 

u€im, in allen Gliedern p. 155; si amu parte, să am parte, să 

fac parte p. 152. | 

Partie sf, parte. cantitate, 207; unu Englesu me arise cu ună 

mare partie, Un Englez mă înşelâ cu o mare cantitate 207. 

Paru vb. II, par, a păreă; N7z se pare, Mi se pare, sper, zimi, 

ich hofe p. 149; Nji pare reu, îmi pare rău p. 191; se pare 

a omlui, pare omului 178; ji se pare, i-se pare 194; mi se 

parea, mi se părea 172; nji se parură, mi se părură. 174; vrea 

si nji pare forte gjine, era să-mi pară foarte bine p. 14/; paru, 

pără 205. - 

Pascu vb. III, pasc; copii ci pascu munci, eopii eare pase munţii 

185; pase, B5oxo, ich weide p. 12; pashti (= paști) p. 12; pashte 

(paşte) p. 12; pashtea (păştea), păşteă 193. 

Pashâ (paşâ) sm., pașa 7aaăs, Pascha p. 33; fm. pashonje p. 58, 

Patru num. patru 40; palru sute 40; patrulji, fem., patrule, cei 

patru, cele patru 41; a patrulea, a patra, al patrulea, a: pa= 

tra 42. 

Patrusprezaci num., patrusprezece p. 40; patrusprexaci di zile, 

patruspreze zile 170. 

Patruzâci num. patruzeci 40; a patruxâglea, a patvaurxâcea, al 

patruzecelea, a patruzecea, TeGGapaXOsTă;, der vierzigste p. 43 ; 

patruzăci di ori ahtantu, de patruzeci de ori atâta, Gapăvru 

cqopal 1680 p. 43. 

Patu vb. IV, păţese, sufer 197; cândo patu alei eu, când alţii pă- 

țese (ceva) rău, 5rav oi d)doL măoxowy xaxdv 166; O si pâca 

di nadereru reu, o de ar fi suferit, păţit rău în adevăr 166; 

Ci i=ţi) pacitu, doamne? Ce aţi păţit, Domnule? Ti Exers, 

a50âvra uov; was fehlt Ihnen, mein Herr? p. 154. Di eando 

u pacitu ? De când suferiţi ? "And năTe mĂgXETE 10510 p. 155; 

pacindu (== păţindu), păţind, suferind, 2adov p. 141:
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Pavimentu sm. podea, dușumeă; pavimentile suni înpuse, tă 
23acpm) eivat bprasptva, Fussboden sind eingelegt 165. (Cuv. nou). 

Pavlu Emiliulu nume propriu, Paul Emiliu 198. 
Pe (ne), rostirea lit.: p pag. 1. | 
Peana sf., pana, condeiul, 7 novâb, die Feder p. 137. 
Peatica st. pânza, To mavi, Băusehlein p. 157, 
Pecatu ! păcat! xpiua! schade! p. 128. 

Pela n. pr. Pela; Alexandru se nascu Pela, muri Vavylona, se 
îngrupă Alexandria, Alexandru se născu în Pela, muri în 
Babilonia, se îngropă în Alexandria, 6 "A)tEavâpoc 2yewrjdy) sis 
Tip IleXAny, âmedavev eis ziv Bafvhăva, Erdepm es cv A)etdy- 
ăpelav p. 183.. 

Peru sm. păr; perlu, părul 192. i 
Periculu sn., pericolul 195; dz pericolu, de pericol 192; este pe- 

riculu si cadă omlu pre ele, riscă omul să cadă pe ele, eivat 
nodAă xwvâvvideg vă ntowev 2rdvw, es ist sehr gefăhrlich da- 

rauf zu fallen p. 164. 

Perosu adj., păros, TpXbâns, haaricht p. 14; pl. peroshi. (peroşi) 
p. 14. . 

Pescu sm., pește, âVdprovy, Fisch p. 19; pl. peshti (pești) p; 12, 
132, 193; za ss hibâ pescu, o să fie pește 193. 

Peshtereao sf, peștere, G71jaov 192. 
Petală st, potcoavă; tră pucinu nu dede petalle, pentru puţinu 

nu dede potcoavele, adecă: puţin a lipsit; să dea ortul po- 
pii 196. 

Peticu su. petec; petici unse, petece negre, Aepupăva mayia 189. 
Petrecu vb. III, petrec; petrece (—ţe), trămite, orethe, schicke 

p. 156; petreci u, trămite-o, aTetdert 77, schicken Sie es p. 156 
eu petricui, eu trimesei, îyw Eoreta p, 154; pitricui a lu Ni- 
cola un bastunu, trimisei lui Nicolae un baston, Eorea Tâ 
Nixohdwp &a Bexavint, ich habe dem Nikolaus einen Stock ge- 
schiekt p. 132, 

Petruiu n. pr., Petre, 6 IlErpos, Peter p. 139. 
Petrupole n. pr., Petersburg, Ierpoinols, Petersburg p. 134. 
Piacă sf, piaţă 204. 
Picuraru sm., păstor, cioban, zowmăy, Hirte, der Schăfer p. 8, 

159, 196. 
Pidipsescu vb. IV, pedepsesc; si ta pidipseascâ, să-l pedepsească 

193; în locu si pidepsească cervulu, în loc să pedepsească pe 
cerb p. 193. 

Pidipsirea st. pedepsirea 202.
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Piguniju sn, ban, aspru, &9ngov; tă ahtanei pinoni Pentru a- 

tițea aspri 205. 
Pitrecu, vezi: petrecu. 

Plangu (plăngu, plingu), vb. III, plâng, xdalw, ich weine p. 11; 
planzt, plângi; ca planzi, că" plânge 208; eu vrea si plangu, 

„aş îi plâns, îjdeda mhaboe 167; fiesoriji.,. plangu, copiii... 

plâng 195; câ planze, că plinge 193. | 
Piangu (plăngu, plingu) sm., plins 193. 

Plantă st, plantă 187. 
Plase st, fel, mod; pre aista plase, în acest mod 20; alte multe 

plăsi di gjele; alte multe feluri de bucate 195; ma di multe 

plâsi posicionile a truplui, Buws ai âvdpopot YEoets 165 oWpaToş 
167; pre ună plase, la fel, în acelaș fel 208; cu ci (ţi) 
plase? în ce fel, chip? Tin Tp6nw; auf welche Art? p. 194; 

c plase, ce fel 207; nici (ţi) pe ună plase cu nici un chip, 

uaT o5ătva Tp6noy, auf keine Art p. 194; curios că avemu noi 
unii plase di fortună ! Este curios 'că noi avem astfel de noroc! 

169; multe plâsi di limbi, multe feluri de limbi 178. 

Plasezu  (plăsezu) vb. I, creez; di ce se plasâ, de ce se eree 

205. 
Platescu (plătescu) vb. IV, plătesc; plati, plăti 204. 
Plea adv., mai, deja, 7ă$ov, schon p. 161. (Din neogrecește). 

Pleagă, pl. plei, sf, plagă, rană, TÂNYĂ, Wunde p. Îl. 

Plecatu, vezi: plicatu. 

Plecu vb. I, aplec, OX5n7w, ich beige; pleacă, el apleacă p. 10; 
ascult, mă supun: hkilea bună se pleacă a marmilgi, fiica cea 

bună se supune, mamei, Î ză) Yoydrnp 6nordooerat Ti) pritpi 
p. 131;me plecu a demandacsunilii avostrei, mă supun ordinu- 

lui vostru, IleiYopar ei răs mpoorayăs as, Ihnen zu gehorsam 

p. 152; plicâmu, plecăm, Exvijsapev, 173; 175. 
Pliicare sf., supunere; plecare 201. 

Plicatu adj. supus, devotat; aplecat; plecat; plecatu servulu a 

vostru, supusul vostru serv, Lanewâraros GobAos 6%, gehor- 

samster Diener p. 154; plecatu, supus 157. 

- Plinu adj, plin, Yendros, voll p. 6, 190, 201. 

Pliniulu nume propiu, Pliniu 202. 

Ploacsă (ploată) sf., placă; pl. plocsi, plăci de peatră, peatră de 

pavat, IlAdxa p. 164. 

Ploae, pl. ploi st. -ploae, Bpoxi Regen p. 10; art. ploaia 19; da 

ploae, plouă, BpExet es regnet p. 106 (conj. lui) ; cando da ploae, 

când plouă 158. 

T
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Pliutarhulu nume propiu, Plutarh 202. 

Poate ady. poate! fows, vieleicht; poate si hibă, poate, se poate 

să fie, &văeyerat, es kann seyn p. 194; poate si hibă, se prea 
poate, "Ewvâtyerar, Vielleicht wohl 167. | i 

Poi-mane (Poimâne) adv., poimâne, eYavptov, iibermogen p. 118. 
Pole n. propriu, Constantinopol, 7:55 Konstantinopel 133 ; în pole, 

la Constantinopol. | 

Politesu adj., cuminte, bun, PpEvinos, artig 174. 

"Politică st, politeţe, 7 medrdy, Hăflichkeit p. 154. 
Politicu adj., politicosu p. 152. 

Pompesu adj., pompos, măreț; 0, aista este pompesă, aceasta-i 

măreț; "9 moro eivat -2taiperoy! Das est prăchtig 185. 

Porcu sm., pore 193; poreulu agrulu, porcul sălbatec, mistrețul 

195. | SI 
Porticlu Marculu n. propriu, Porticul Marcu (din Veneţia) 202. 
Portu sn., port de mare T2 Attvo, der Hafen 178, 179. - Ă 
Portu vb. 1, port, țopă, ich trage 14,202; poartă, poartă pag. 10; 

purtâmu,. purtăm 14; afoară di mine ci u portu, afară de mine 

ce o port.198; O di minte ci (ţi) porta, vai de minte ce port! 

-195; braro? gjine Te purtashi, bravo! bine: te purtași p. 143; 

bravo! du hast dich gut aufgefihrt p. 143; duc, port; poartă doi 

[jepuvi vatamaci pe numeri 160; si poartă lemme, să care, să 
poarte lemne 196; se poartă, se poartă, 2odiredovra p. 137, 208; 
ci piytă doi ljepiir:, care purtă doi iepuri, 67:00 E6asrodoe Buw 
Aavobs p. 161; purta, purta 902; ci poartă. ce poartă ? 203; si 

" purtă 'acolo, se stabili acolo, ExaraoT49yj -2xet, die sich eben da 
-niedergelassen hat 169; înante purtare, a purtă înainte, a duce 
înainte p. 141; eu purtamu crucea (-ţea) înante, vb Enpono- 
pedopov pă Tv Stavpăy, ich trug das Kreuz vor p. 141; shi u 
puriă, şi o purta 192, - 

Portu su. port; oamenlji au unu extra portu, oamenii sunt îm- 
| brăcaţi în mod deosebit; oamenii au un port deosebit 190. 
Porumbă st, porumbiţă, neptorepă, 'Taube, p. 35. - 
Porumbu sm. porumbel, zeptoripi, 'Taube p. 9; pl. porungji: 

mulci porungi, mulţi porumbei p. 160. 
Posesione sf, posesiune; posesionile, posesiunile, proprietăţile, 

Oonosrariuă 200. : 

Posicione sf, poziţie, stare, YEoos 167. (Cuvânt nou). | 
Potu vb. pot, 2uzop6, ich kann p. 6, 151, 162, 167, câtu poli si 

dau alui si me prindă, cât pot da altuia să mă înţeleagă, pri- 
ceapă p. 145; si frică poate, dacă poate 193; na poate, nu
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poate p. 135; câtu poate si hibă, cât se poate să fie, 800y 

etvat Bvvary p. 148; ci poate si hibâ, ce este, pentru ce 199; 

„mă puteam 166; nu putemu 166; si puteaci, de puteaţi, de 

aţi fi putut p. 152; ci se puteri, încât să puteţi 147; nu putea, 

nu putea 193; nu putea, nu putea 197; si aveamu verună - 

fufele, puteau si lu vatâmu, de aş îi avut vreo pușcă, aş fi 

putut să-l împușe 160; sz2 pata, vam putut, dă îpavopeoă 

p. 155; neci unu neoaspe nu va si nă poală, nici un duşman 

nu o să fie mai puternic, mo să vă învingă, 203. 

Pre adv., prea; si furi câ nu ai pre multu fede, dacă nu ai cumva 

prea multă încredere, ob du nicht zu viel getraut  hast 170; 

cu pre mushatlu prospectu a lumilji, cu frumosul aspect, eu: 

frumoasa vedere a lumii 189. 

Pre prep. pre, Exi, pă, auf, îiber, pretutindeni; pre livade, în livede 

162. _ 

Predica sf, predică; ex «oi predicele aljei, iubese predicele ei 

168; si ce (ţă) bagă predică să-ţi lie predică 168. 

Predicatoru sm. predicator 168. E 

Prefteasă st, preoteasă, î] nonaâiă, die Priesterin 38. 

Preftu sm., preot, popă. 2anăs & tepebe, der Pfarrer, Priester 24, 

38, 139, 205. - 

Preimnare sf, preumblare, mepiădâaos, Spatriergang p. 9; pl. 

preimnâri p. 9; a plimba, spatzieren 75; preimnare pre apă, 

plimbarea pe apă 180; cu preimnarea, plimbându-mă, Teglăta- 

Gdowras, mit Spatziergehen 145; noi nâ turnâmu plea di 

preimnare, noi ne întoarsem deja, dela plimbare p. 161; Tzi 

îyvp'oapev mhfov dând ij meprăaBaotw, wir sind. schon vom 

Spaziergange zuriickgekommen p. 161. 

Preimnu vb. |, preumblu, sz me preimnu, să mă plimb, vă Tegi- 

îaBdovw, 157; se preimnă cu barcă, se plimba cu barca 180. 

Prerogativâ si., prerogativă; prerogativile, Tă Tpodatea, die 

Vortheile 173. ” e i ” 

Preste prep., preste, pre, 270, auf, iiber p. 117, 158 și pretutiv- 

 deni. “ i 

Presteaneu (di 9) adv., cu putere, forțat, peTă Bios, mit Ge- 

walt p. 123. 

Presub prep., prin, pe sub, &ă, unter p. 117. 

Pretu vrep. prin, ât& dureh p. 117, 178, 181, 203 şi pretutindeni. 

Pranzulu (prănzulu, prînzulu) sn., prânzul, nasa, Tă Tpanât, die 

Mahlzeit p. 152, 178; astâra după prânau, azi după prânz, 

Gijuepovy mb amoyevpa 166. i 

Ta
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Praxe sf, practică, mpaătie, Praxis p. 7. , | 

Pravdâ sf. vită, animal 173; prâvzile, animalele, T& lâs, die 

Thiere p. 132, 196. 

Pricsâ st., vieţuitoare, tru unâ aruncată priesă, într”o vieţuitoare 

asvirlită 208. | 

Primilu, fem. prima, num. ord. primul, ântâiul, 2POTOG, 7pi)Tor; 

der (die, das) erste p. 42. Ă 

Prindu vb. III, pricep, prind, înţăleg, voraapuBăvo, ich begreife 

p. 12; prin p. 12; Prinzi limba Romaneasca? Pricepi limba 
românească? Karoiapfavere 7ijy fopavmijv (Băaxijv) YĂ&ooav, 

Verstehen Sie die romanische (wluchische) Sprache? p. 145; 

ma ahtamtu cătu potu si dau altui si me prindă, T090v, (5oTe 
vă Embow Tă vohpară po p. 145; nu nâ prinseshi gjine, nu 

ne ai înţeles bine, 8 păâs Exarădafes xadă, du hast uns nicht 

gut verstanden p. 138; acea (aţea), ci (ţi) 4 prinde omla 

nishoru u cine tră civa ltiva), aceea ce nu se cuvine omul 

ușor o consideră drept nimica 195; fra si spună câ nu prinda 

scopolu a lui, ca să arate că nu pricep scopul, motivul lui 

198; di ascultai lucre că nu prindeau, de ascultai lucruri care 

nu le pricepeai 188. - 

Procuru vb. I, procur; acele ci nji procură mushată *dmane, 

acele care mi le procură timpul cel frumos 180. (Cuvînt in- 

trodus de Boiagi). | 
Profitu sn. profit, folos; nu suntu ne trâ profilu, nu sunt nici 
. de folos 174. - 

Profitescu vb. IV, profitu 181. 
Prostu adj., simplu, prost; proste shi ordinare luere, lucruri 

proaste și ordinare 185. 

Proshpectu sn. prospect, poziţie, vederea 184, 189. 
Provisione sf. provizie; provisionile, proviziile, Vorrăthe 163. 
Publicu adj. public; publice greauri, cuvintări publice 188; pu- 

blică strigarea, strigătul continuu, TO AXATĂTAVOTOV îahdămpa, 
das bestăndige Ausrufen 181. 

Pucinu (puținu) adv., puţini BAiYov, wenig p. 145, 152, 168; fem. 
pucină, pl. pucima, puţini, dAiyol, wenige 44; seste că mancu 
pucinu ceva (-ţeva), 2ăY păyw 7 Tapapuxpibtaray, wenn ich das; 
geringste esse p. 155; cu pucină încipui, am început cu pu- 

"ţin, dela puţin 206; trâ pucină hrană, pentru puţină hrană. 
197; ahtantu si aspare, ei tră pucinu nu dede petal[i]e, în-. 
tatât se sperie, că pentru puţin n'a dat ortul. popii 196; 
pucine ori, puţino ori 121; ma pucinu, mai puțin p. 149; ma. 

*
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pucinu, mai puţin, GAwâTepovy, weniger p. 122; ma pucină, cel 
- 7 -a 

puţin, TOLĂĂXLGTOY, wenigstens p. 127. 

Pulbere sf. pulbere, praf, %0vtopTâs, Staub p. 35. 

Puleanu sn. băț; cu puleane, cu bețe 196. 

Pulju sm., pasere; puiu; puls, păsările 160, 162; puli, pui, 

nova, lunge 162, 163; ună malcime di pulii, o mulţime de 

păsări, Ea nhijboc movhtuy, p. 161; amire a puljilor, împărat 

al păserilor 194. | 

Pulmuna st, plămân, 7: nevusw, die Lange p. 20. 

Pungâ pl., punii, sf. punga, ovyfi, Beutel p. 11. 

Punte sf, pod, punte, Yepvpdwi, Stea 158. 

Punu vb. III, pun, bag; si ce punu di înaute, să-ţi reprezint 

178. 

_Purtarea sf; mutatul (casei), pETOiNT|0t, das Aufrăumen p. 163; 

purtare; ducere. 

Putridu adj. putred, sanpăs faul 6; putrizi, putrezi 19. 

Putere, art. putovea, st. puterea, 7) â5vapus, die Macht p. 17, 33; 

a putea 10; kânnen, îpropety 75; nu este putere, nu „este cu 

- putinţă, 86 eta Buvory 196; nu este [cu] putere, nu-i cu 

putinţă 183; nu era putere, nu puteamu, nu era cu putință. 

5îy 35vopabv p. 150; nau era co tră trecire, nu era cu putinţă 

de trecut 182; seste ed este putere, dacă-i cu putinţă 177. 

Pythagorikescu adj, pitagoricese : pythagoril:eshtilşi filosofi, 

filosofii pitagoricești 198. | 

R. 
, / 

Radacina (rădăţina) sf., rădăcina, 1 Gica, die Wusrzel p. 6; pl. 

șadicini, rădăcini 193. - | 

Radicinezu (—rădăţinezu) vb. I, înrădăcinez, îs, ich wurzle 

eiw p. 116. 

Ramâ, vezi: aramă. 

Raru adv. rar, omavios, selten p. 123; adj. raru, 37, tem. rară 88. 

Re prefix, ră— V- 115; vesaru, răsar; resunu, răsun p. 116. 

Receptâ sf. reţetă, peroerra, Recept p. 156. | 

Recomendescu vb. IV, recomand; si lu recomendeascâ, să-l 

recomande, Vă 7âY avariis1], will ihn empfeblen 169, 170, 

Recreacione sf, distracție, Eecpăvroos, Lustparthie 180. (Cuvînt 

introdus de Boiagi)- 

Reeaca sf. răutate; pl. reeci, răutăţi, rele 196.
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Remânu vb. Il, rămânu; Vă remânu legata tră aistă, Vă ră- 

mân obligat pentru aceasta, Xâc edxaptoră xară modă 8! ară - 

p. 145; Vâ aremanemu forte obligari (ţi), Vă remânem foarte 

obligaţi p. 152; Vâ remanu. forte obligata, Vă rămânem foarte 

obligat 151; remaneci (-ţi) tru shternatu, uâvere sis rd xpeBBări, 
bleiben Sie im Bette p. 156; remaneci, remâneţi p. 154. 

Renoiescu vb. IV, reînoesc; va si renoiască, se va reînnoi 184. 

Reparescu vb. IV, repar; sa (se) reparescu, unde. se repară 

176. (Cuvînt introdus de Boiagi). | 

Res prefix, răs-, p. 113; 7estornu, răstorn, ete., p. 116; resplatescu, 

„resplătese, respunu, respund ete. 

Resaru vb. IV, răsar, &yarnă6, ich springe wieder p. 116. 
Resplatescu (resplătescu), vb. IV, resplătese 154; Wi se respla- 

teashie copuslu, i se răsplăteşte osteneala 189. 

Respandescu (respândescu, respindescu) vb. IV, respândesc, 

Respunu vb. III, respund; li respune, îi răspunde 192; seste 

că respunea, dacă respundea 202; ji respuse, îi respunse p. 

195, 199. i 
Respusu sn. răspuns 196; respusulu, respunsul. 207. 

Restornu vb. I, răstorn, &yanoăoyupiţv, ich werte um p. 116. 

Resunu vb. I, răsunu, Gvaxecww, ich klopfe wieder p. 116. 
Retorikie sf, retorică 188. (Din peogroceşte). 

Returnarea st., reîntoarcerea, 7) Eniorpeis, die Riickkehrung p.22.. 

Reu adj., adv., rău; fem. rao, rea; X2%%%6, adv. xax&s, sehlecht, 38, 

121, 206; rale, rele 37; oaspiplji a lui avea -înima vao pre 

elu, oaspeţii lui aveau inima rea, ad. se supărară asupra lui 

198; mulzerea 7a0, temeea rea 199; cineva nu va omlu reu, 
nimeni nu iubeşte pe omul rău p. 139; 17” este reu, îmi pare . 
rău, Aorcipa, Es ist mir leid p. 154; Ni pare. reu, îmi pare 
rău, Avzobat, Es ist mir leid p. 151; u tundea reui, o. tun- : 
dea rău 194; reu crescuta  ficsorlu, copii rău crescut 203; 
acelu ci (îi) va si facă reu, află ocasione, acela care vrea să. 
facă rău, află prilej 196; a cui reu statushi asă contra? cui 
te ai opus azi rău? 198; reulu, răul, răutatea, Td xaxăv 166, 
167; trâ reulu, de răul 206; scoaterea a reului, răzbunarea 
Î) Exălxuos p. 193; si shă scoată reului pre elu, să se răzbune 
asupra lui 193. ă 

Revedu vb. II], răvăd, dvzYewpă, ich sehe vieder p. 116. 
Reverencie sf, stimă, oBac, ov5t0)3), Ehrfureht 188, 201. 
Reviderea st, revederea 183. | 
Rinlu sm. Rinul, 6 Pro, der Rhein p. 131.
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Riu sm., rîu, notaudxt, Fliisschen. 158, 180, 193; riul, riul 194; 
suntu mari viuri, eva pevădo noraubi, es sind. grosse Fliisse 

p. 131. , 

Roata st, roată, 6 7p07â6, das Rad, vei roatile? făina 12% 
Tpoyobs 159. . 

Robinsonlu nume propriu, Robinson 175. 
Rogu vb. I, rog; me rogu, mă rog, rogu-vă 148, 149, 152; 156; 

lu roagă, îl roagă 203; rugă -cu Puvatu, rugă cu jurământ 192. 

Roma n. pr., Roma; ci nao este Roma? ce noutate este la Roma? 

202; S. E..fece Roma unu 3udegu, Ș. E, făcu la Romao 

judecată 198; di Roma, din Roma p. 135; a Romilji, al Ro- 

mei p. 180; conzulu a Romilji, consulul Romei 198. 

Romaneashte (românește) adv., românește, Popor, Romă- 

nisch p. 123; Di Lihie (venici) shi grici ashi gjine homa- 

neashte? veniţi din Polonia și vorbiţi așa frumos românește? 

146; Eu indoescu ci grescu gjine Romaneashte, Mă îndoese 

că vorbesc aşa de frumos românește 146; Si shhamu gyine 

 Romaneashte. De ştiam bine românește, "Eăv îEevpov nad TV 

AGos&y, wenn ich gut wlachisch kânnte p. 147. 

Românescu adij., românesc; Prinzi limba Româneasca ? Pricepi 

limba românească? Karadapdvere Tv  fropuavixijv (Băzarnăjv) 

piesa p. 145. 

Romanu (Românu) n. pr, Român, Popdyo, Romaner; voc. ho- 

mane, (Române) p. 25; Cu îndreptate neci unu Roman nu 

„poate ma gjine si greascâ di voi, în adevăr nici. un Român 

nu poate vorbi mai bine ca D-sa p. 146. 

Romulu n. pr., Romul, Romaullu este fundatorlu a Romilyi (—bPi), 

8 Poouvos etva, VepeMoăys 7îjs Pour; Romulus ist der Stifter 

Roms p. 130. - 

Roshu (roșu) adj., roș, X0x%v66 roth p. 36; roshi 86; roshe, roșii, 

xăaxuvat, voth 186; floare voshe, floare roșie 187; 

Rugâcsune st, rugăciune; pl. rugăesuni, rugăciuni 201. 

-Rupasu sn., repaos, odihnă; ex dulce rupasu, în dulce repaos 

208; repauslu, repaosul, odihna 208. 

Rupu vb. III, rup, SXiw; ich zerreisse p. 6; vuki, tul rupi 14. 

Rupusare sf. repaos, odihnă, ex rapusarea mea, cu odihna mea, 

pă iv avănavoiv pav 176. 

Rupusosu adj., odihnitor;  7upusoase, repausataore, odihnitoare, 

foarte lesnicioase, ROXAĂ âvaravrixă, recht bequem 164. 

Rushine (rușine) sf., rușine, &vrporă p. 1%. 

Rushinezu (me) vb. Î, rușinez; ca se pushină luplu, dacă se
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rușină lupul 196; se rushinâ, sa rușinat, i-a fost rușine 204; 

Me vushinaci (ți) cu avoastră ahlantă multă politică, Mă 

owyxiGere pă rd 72A5 Gas ROM, Sie beschămen mich mit ihrer 

Hătlichkeit p. 154. - - 

Ruzină sf, rugină; care era pre ruzină sine la mine si caftă 
ajutoru, care era ruinat, care era prăpădit de sărac, veni la 

mine să ceară ajutor 206. 

s. 
Sa pron. a sa, 1) 234%], Tov, seine p. 49 (decl. lui); mană sa, mama 

i sa; diverea... a norsat, averea nororei sale p. 138. 

Sacu sm. sac 35; saclu, sacul 95. 

Saisâlu (= saigâlu) sm. ceasornicarul, 6: bpoăoyăs, der Uhrma- 

cher p. 23. ! o | 

"Saidonje sf, ceasornicăreasă 38. (Cuv. turcesc). | 
Sanitosu (sănitosu) adj., sănătos 208; sanitoshiji, pe cei sănătoși 

202; sanitoasă, sănătoasă 38. - 

Sanitatea (cănitatea) sf., sănătatea p, 130; lji lasă cu sanitate, 

îi lasă sănătoşi; îşi iea rămas bun, moare 197; /ipseashte si 

vă lasu cu sanilate, trebuie să-mi ieau rămas bun, TpEre vă 

săş dmogaiperiov, ich muss Abschied von Ihmen nehmen p. 

158; trâ bunâ sanitate, <is rijv yetav 6as, Auf Ihre Gesundheit 
p. 150, 151. 

Sântulu sn. sfântul; fonta a sântului Stefanu din Viena, 

turnul sfântului Ştefan din Viena, 8 z5pyos 705 dy. Xterpdivov... 
136. 

Sanzi (sânzi) sm, sânge 155, 157, 194; si lasaci (-ţi) sâni, să 
lăsaţi sânge p. 155; lasarea sannilui, lăsarea de sânge, cpăeforoula, 
das Aderlassen p. 156, 

Sapă sf. sapă; loarâ broarâ sapile, apucară îndată „sapele 197. 
Sapare (săpare) sf., săpare 198. | 
Sapu vb. I, sap, oxăntu, ich grabe p. 14; pers. II, sali (sakii) 

p. 14; di sapară, de săpară 197. | 
Sapunsâlu (săpungilu) sm. săpunarul, 6 ca&zovviis, der Seifen- 

sieder p.. 23; sapunsă 38. 

Sapunijoanje sf, săpunăreasa 38. 
Sarmanica (sărmăniţa), sf., pruncul, copilașul 193. 
Saru vb. IV, sar; 7155, ich springe 1i6 în putemu si sarimu, 

unde putem sări, Grow epmopoduev vă znăconev 166.
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Sarbatoare (sărbătoare) sf., sărbătoare, Î) 2iivvots, das Fest 180. 

Sate sf, ceas; sală 906; sate di avină, ceas de nisip 201; tru 
cinci (ţinţi) sâci (= săţi), la orele cinei 173; tre: patru sâci cale, 

drum de trei patru ceasuri 173. “(Cuv. turcesc). 
Saturu (me) vb. I, mă satur; nu se satevă, mu se satură, nu se 

mulțumește 198. 

Sburascu (zburăscu) vb. IV, vorbesc; se duse di sburâ cu elu, 

merse de vorbi cu el 196; si shâ sbuwrascâ nascânci, să se 

înţăleagă câţiva 204; Acolo îu sburamu, pe când vorbiam 207; 

shâ sbureră, își vorbirâ, se înţăleseră 206. 

Sburirea (zburirea) sf., vorbirea, înțălegerea 204. 

Scafâ sf, pahar, nornpăi, Glischen p. 152. 

Scamnulu sm. scaunul, 72 oxapi, der Stunl p. 24, 142; shase 

scamne, șase scaune. p. 148. 

Scapiru vb. I, a scăpăra; a fulgeră; scapirâ, fulgeră, dotpănzet, 

es blitzt 139. . 

Scapirare sf. fulgerare; scapiră, fulgeră. âstpănre, es blitzt p. 

106 (conj. lui). 

Scapitu vb. I, apun, a apune; soavile avea maltu scapitată, soa- 

rele asfinţise dejă, “O îjhos ie mhtov Paotdevoe, Die Sonne 

war schon untergegangen 174. 

- Scapu vb. IL, scap, YĂbTÂY, ich exlăse p. 14; pers. II, scală, (scak?i) 

p. 14, 204; shi si me scapă. și să se isprăvească 194; fra si 

scapă, ca să scape 192; li scâpă buna, îi scăpă viața 204; 

Domnizeu si scapa, Ferească D-zeu, Ocds qvidEc, Gott be- 

wahre p. 123. 

Scara sf, scara, scările 164; treaptă; csiesoavile di scară, treptele 

de scară 164. 

Scilurlu, nume propriu, 203. 

Scipiu Emiliulu n. p., Scipione Emiliu 198. 

Sclavu sm., rob, seluv 193. 

" Scliincsu (sclin&u) sm., sgârcit, eăpyvpos 198, 205. 

Scljincsureaca st. sgîrcenia 204; Di sclinesaveața « Dai 

telui aremane hiljlt bou, De avariţia părintelui remâne fiul 

bou 204. 
3 

Scoatirea sf, scoaterea; scoatirea a reului, răsbunarea, 1) Exăiunsis 

p. 193. 

'Scolu (me) vb. I, mă scol; cara se seulă unu mare vântu, ri- 

dicându-se un vînt mare 196; di li sculă (greșit în text: esulâ) 

lkelea, de-i ridică pielea 196; si u scoală, să o scoale 208; s 

scula lucrutoriii, se sculau lucrătorii 197; si scoală arina în-
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sasa, să scoale, să ridice nisipul în sus 207; si scoală insusi, 
- se ridică în sus 187; sculându, seulând 203. 

Scolusma st, sfârșitul 204. (Cuv. neogrecesc). 
Scopolu sn. scopul, ţinta, motivul 198. (Cuv. neogrecesc), 
Scotu vb. III, scot; nu shtie cumu si lji scoată dila elu, nu ştie 

cum să-i scoată dela el 200; ss shâ scoată reuhu pre elu, să, 
se răzbune asupra lui 193; care scoate floare roshe, care scoate 
floare roșie 187; mule lapte, shi nu scoate sanzi, mulge lapte 
şi nu scoate sânge 194. | | 

Scriatu adj. scris; duza nu suntu scriale, nicăiri nu-s scrise, în- 
semnate 200; scriată, scrisă, Ypapuem, geschrieben 171. 

Scriitoru sm, sciitor 205; seriitorlu a citatilji, scriitorul orașului 
205. . , 

Scriu vb. III, scriu; Ypdev, ich sehreibe ; cara serie, seriind 137; 
si scriu, să scriu 139; si serie, să serie 205; va si ce scriu? 
o să-ţi scriu? 170; sc ce scriu, să-ţi scriu 172; seriendo, 
scriind, Ypăvovras, schreibend p. 141; înantescriare, scriere 

__ înainte 141. 
Sculusescu vb. IV, termin, sfârșesc; cu asistă sculuseashte cala- 

torin mea, cu asta sfârșește călătoria mea 172; pana sculusi,. 
până termină 199. (Cuv. neogrecesc). - 

Scunpu adj. scump, dxpr6â6, thetier p. 13; pl. scuali p. 183; ma 
scunpă si 'vindeci, dar scump să. vindeţi 202; scanpe, scumpe 

„204, | ă 
Scurtezu v). ], scurtez ; shi scurteaxă bana, și scurtează viaţa, 

p. 139. - - 
Scuturu vb. I, scutur; care scuturâ isostasia a suflethi a hui, 

care alungă (= scutură) indiferența sufletului -său 208, 
Scythu n. pr, scit 203. 
Se prom., 8avwy, Eavriy, sich p. 46; nji se pare, mi se pare 194; 

se fece, se făcu, Eywev 34, | 
Se, vezi: si.. 

Seaminu vb. ], seamăn; seminare, sămănare, Smeipew, săcn 75. 
„Seara adv., seara, 6pdâv, abends p. 119, 198, 207; catră “seară, 

spre seară, Tps Eonâpav, gegen Abend p. 119, 179; seara 7 
tontpas, der Abend 142; seri 11. i 

Searu n. pr., Seres, Xtppoug, Serras p. 134. Face excepţii dela, regula 
întrebuințării numelor de orașe la întrebările unde, arătând 
mișcare sau stare pe loc, fără prepoziţie. Astfel se zice: Mi 
daucu, ori: stau în Searu. Azi totuși se zice: Mi ducu Searu, stau 
Searu fără prepoziţie (vezi :. Alexandria, Pela, Vavylonia, Pole.
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Se furecă conj. dacă, 2%, wenn 150. 

Selagescu (sălăg'escu), vb. IV, a da drumu: a sfârși, a libera; 
caudo selagirâ. sheola, când sa dat drum dela școală, &ray 

= ânâhvoe Tb oxodetoy, als die Schule în unserer Nachbarschatt 

aus var 166. | | 

Selegjitu (sălăgiitu) adi., şi adv., liber, slobod, 2A650epc p. 193. 
Semanarea (sămănarea) sf, mângâierea 199: Semanarea părinci- 

lor tra moartea a fumeljlor, Mângâerea părinţilor pentru moartea 

copiilor 199; semanave tru virînu, mângâere în întristare 200. 

Seminare sf, a semănă, semănare; Smeipewv, sien p. 75. 

Semnare sf., însemnarea, 1) Svpetuais, die Anmerkung p. 3. 

Seminca sf, semința 187, Ă 
Semnu sn. semn, 9muetev, Zeichen p. 155. 

Semnuface vb. III, fac semn; semnuface (-ţe), înscamnă 202; 

onuaivet. (Cuv. datorit lui Boiagi). 
Senatu sn., senat 198. . | 

Sencire (senţire) vb. IV, a simţi, dtobăveota, empfinden p. 15; 

senciri, simţiri 179. | 
Sentencia (sentenţia) st. sentință, hotărâre. 7 anâpaois, das 

Urtheil p. 21. 

Sentu (sintu) vb. IV, simt, simţese 188; ei seueii, ce simţii 184; 

sentu ună slabilje, aisYăvoţat piav dâvvapiay p. 155; meci, va 

si u seneici, nici nu o să o simţiţi p. 157; Ju sencici doru? 

unde simţiţi dor, 705 aiobăveode rây 76Y0; wo thuts Ihnen 

| Weh? p. 154. aa 

Septimana (scptimână) sf., septămâna, Woche p. 155; cu septimană, 

(închiriez) cu săptămâna, 440” E63audăa, Wochenweise p. 148; 

tru, pe septâmână, 148; îve: septimăâni, trei septămâni 153, 

169, 170. 

Sera coij., dacă, de ax fi fost, sera aveai boace, de ar fi fost să ai 

voce, dacă aveai voce, 194. | Compus din si (dacă) -- verbul era]. 

Serinu sm. seninul, seninătatea; darza unu cama mave serinu, 

avurăm cel mai mare senin (vremea cea mai senină) 172, 

Serinu adj., senin 176. 

Servu sm., servitor, 806d0s 152, 207; plecatu sevvu, supus serv 

p. 157; plicatu serrulu a vostru, supusul vostru serv, p. 154. 

Seste și seste câ conj., dacă, 2ăy, wenn p. 126; CO se agu- 

deashte, dv 75%, wenn sich es trift p. 74, 126, 170, 193 ; seste 

câ maneu, 20 qdyw p. 154; shi seste că, și dacă, Ey nai, und. 

wenn gleich p. 143; seste eshti, dacă ești, dacă o fi că ești 208. 

(Desivat din si (dacă) + este + conj. căl.
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Setea st., setea, 7) 2eiba, der Durst p. 131. 

Sgjicu (spicu) sn. strigăt 197. - 

Sgrumu vb. I, sugrum, 7Yiyo, ich erdrossle 13; sgrunji (= sgruni), 

sugrumi p. 13. | | 

Si conj., să, Vă ete. p. 193, 145; ci se puteci, în cât să puteţi p. 147; 

si furi câ, dacă 170; si aveamu verunâ tufele, Dacă aş avea, 

vreo pușcă, "Edy eixapev 7ovExr, wenn wir ein Gewehr hătten 

160. | - 
Si furi câ conj, dacă, 2%, wenn p, 74, 126, 143, 19%. 

Siguru adj., adv., sigur 200; sigură, sigur, &opais, versichert 124, 

Simplu, fem., simplă, adj., simplu, &nâcăs, 7), ov, einfach, ete. 
p. 43. i 

Singuru adj. singur, însuși; este shi singuru minduitu, este în- 

suși gânditor, însuși sa gândit 208; singura” tatâlu va si lu 

ducă, însuși tatâl o să-l ducă 169; oaspile ameu era singuru 

Inglexu, oaspetele meu era însuși Engles 207. 

Sinu sn., sân, x6Ănc6, Busen p. 35. 

Sith n. pr. Sith, XP, Sith p. 6. 
Slabilje (slăbiPe) st, slăbiciune, %âwvauia, Trăgheit p. 155. 
Soacrâ sf, soacră, nevegă, Schwiegermutter p. 10. 

Soare sm., soare, fos, Sonne p. 35; faga a soarelui, faţa soare- 

! Ini 207; soavile, soarele, 6 fos, die Sonne 192, 174. 
Socacâ sf, uliţă, stradă, oudu, Gasse 177, 182; de asemenea 

vine și forma: Socake (Socak'e) 146, 149. 

Socilje (soţiVe) sf, societate, swyrpoţia, Gesellschaft p. 129, 152; 

feceră socilje, se întovărăşiră, făcură tovărăşie 192, 
Socrate, n. pr., Socrate 199; Soeratiu 199. 

Socru, fem. soacrâ, s., socru, mevYepoc, Sehwiegervater p. 10. 

Socu (soţu) sm., tovarăș, Gw/rpopos, Gefâhrte p. 24; art. soglu 

(soţlu), tovărăşul 24, 201, 206. 

Soldatu sm., soldat, srparTys, Soldat 158. 
Solingu .n. pr., Solingen 186. 
Solonu, n. propriu, Solon 201. 

Somnulu sm., somnul, 6 5nves, der Sehlaf p. 24. 

Somnurosu, fem. somnuroasă, adj., somnoros, 67yw5%js; schlătrig 
p. 37. 

Sorbu vb. III, sorb, £coşă, ich sehliirfe, pag. 9; sorgji, tu sorbi 
p. 9; soarbe, el soarbe 10. 

Soru sf., soră 177; sora (vocativ), soro, dâcăpi), Sehwester p. 161, 

168; sormea, soru-mea p. 137; a sormeai, a sorei mele 137; 

sora ta, sora ta 168; gardina a sortui, grădina sorei tale 138 ;



Î
I
 
n
a
 

O 

  

i 301 

a njicalji sor tai, sorei tale cele mici 168.; sarfletu soru, iubită 

sorioară, sufleţelule 163. 

Sperare st., speranţă, îAnida, Hofinung 175; amu sperarea, am 

speranta, 2Anito, ich hoffe p. 156. 

Spicâ sf, bucată, bucățele, me facu tută spică, mă fac toată bu- 

căţele 194. ” 

Spinzuru vb. ], atîm, spinzur; Spînzurai, Atârnai, "Eptuasa, 

Ich habe... aufgehăngt p. 164. . | 

Spirtu su. spirit; +i plase di spirturi, ce tel de spirite, PVeDuara 

p. 207. | 

Spirtuosu adj, viu; exa di cama spirtuoasă, a fost din cele mai 

vii 184. 

Sprelingu vb. III, a linguşi; Voi ma: vă sprelinzeci (-ţi), Mă 

lingușiţi numai, ME xoĂaxebere p6voy, Sie sehmeieheln mir nur 

_p. 146. 

Spuma st. spuma, & âeppos, der Schaum p. 6, 20, 35. 

'Spunere și spunire sf., dovadă, poveste, spunere; multa nau- 

merli a lor este ună spunere, numărul lor cel mare este o 

dovadă 182; spuniri, povești, istorisiri 198. 

Spunu vb. III, spun, arăt, zic, etc.; si ce spunu, să-ți spun 171; 

si furi câ spune îndrepiatea, și de ar fi că spune. adevărul 

197; spune nâ cartea ci cunparashi, arată-ne cartea ce cum- 

părași p. 138; ete pas Tb BrBAtov 6700 dypwpxoes p. 138; 

spune-lji, spune-i pag. 34; spune, arată 180; Spauneci njt ună, * 

Spuneţi-mi una, arătaţi-mi “una, Acitert pot Evoy, Zeigt mir eines 

p. 147; spunu (oamenii), se spune 199; câ spunu, câ ursulet 

nu da di trupuri moarte, se spune că ursul nu se atinge de 

corpuri moarte 195; li se spuserâ ureecljile, i se arătară ure- 

chile 196; ra si ce spuna, o să-ţi spun 162; vrea sâ spună, 

vrea să arate 201; fra si spună, ca să arate, ca să dove- 

dească 198; si se spună di diparte, să se arate din depărtare 

172. 

Staţidâ sf, stafidă, oraqlăa, Zibeben p. 12; pl. stafizi p. 12. 

Stare st. stare 201; vreamau si hiu bu stare, Doream să fiu în 

stare, EdX6pY Vă fiat Exavăs, Ich wiinsehe im Stande zu seyn 

p. 152. 

Stau vb. I, stau 108; asista nu sta dn puterea mea, 

a, zor Băv otevetar eis iv 2Eovolav Wov, 
stă în puterea me | 

dieses stehet nicht in meiner Macht p. 34; sta contra, stă în 

contra 203; A cui veu statushi axâ contra? Cui ai stat azi 

2 198; statu, a stat, a fost p. 135; 

aceasta nu 

rău, cui te-ai opus azi Tău
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slalu însusu, se aşeză sus 196; statură, statură 203; statuudu- 

(stătundu), stînd 192. 

Steao, art. steaoa sf, steaua, 6 oTăp, der Stern p. „92; pl. sfealle, 

stele 22 (deel. III). 

Stefanu n. pr, Stefan; foroniu a sântului Stefanu, turnul sfin- 
tului Ştefan 186. - 

Stefu n. pr., art. Sfeflu, prescurtat. dela Stefani, Ştefan . 169, 
170, 187. - 

Stepsu sn., greșală, păcat, vină; câ stepsu ce (ţ4) vindicashi? Ce pă- 
catce greșală ţi-ai vindecat, 198; ; stepsulu, vina 198. (Din grecește). 

Sternutu adj., vezi (shternutu). 
Stihimâ st., prinsoare; bagu sfihimă, mă prind, fac prinsoare 184. 
Stingu vb. III, sting, prăpădesc; stinse tuta cupid, stinse, prăpădi 

toată turma 197. 

Stipsescu vb. IV, mă fac culpabil, sunt de vină; fârâ si mi 
shipsească vrtosu, tără să-mi fie mult de vină 207. (Din grecește), 

Stozu sn, grămadă 192. 

Stomahlu sn., stomahul, T2 srouăxt, der Magen p. 155. 
Strahâ sf, streașină; sab strâhle aiste, sub acoperișurile acestea 

201; tute strehile a casilor, toate acoperișurile caselor 185. 
Stranjea sf. haina, straiu, qâpepa 137; sfranjea nu face omlu, 

haina nu face pe om 196; fâră stranje, fără haine 201; nu 
oi stranjile di lană, nu iubesc straele, hainele de lină 174; 
cu stranze verzi, cu haine verzi, pă Tă TpĂavov 7 oopeț, mit 

dem griinen Kleide p. 160. 

Streahâă, vezi: straha. 

Strigarea sf, strigarea 18. 
Strigu vb. 1, strig; striga, striga, chema 197, 202; si strigă, să 

țipe,' să strige: si strizi, să strigi 185. 
Strinzu vb. III, strâng; Foarte wii strinzi mâna, Mei Gcpebpyetş 

mapa m0db To XEpt, Tir bindet mir den Arm zu fest p. 157; 
carecido shtie îu lu strânze shtifla, fiește care ştie unde-l strânge 
cizma 198; în nji stranxe esiesorlu, unde-mi strânge piciorul, 
unde mă strânge (la picior) 198. 

Strintu adj. strâns; striute ligate, strânse. legate 203. 
Strungâ sf, strungă, stină 192, i 
Studuescu vb. IV, studiez; si studieseu, să studiez 188. 
Su prom.; seu, 5 Es Tov, sein p. 48; tati-su, tată-su p. 138; 

aterea a cumnalsui, averea cumnatului său 198. 
Sub prep., sub, 07, Oncudro, unter „p, 117, 159; sub abuse, supt 

„arbore 194, 195.
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Subcitate st, mahala; ma înante tutulor subcităgle suntu forte 

mashate, GXNă pb Tdvrwv Tă mpodotera eivăt MOM e5uoppa, 

aber die Vorstădte isbesondre sind sehr artig 173. 

Subsarcinatâ adj., împodobit; suntu subsaveinate cu hilăci, sunt 

em tapete de lână împodobite, eva. xanăadtațivat pă WĂIAta, 

(es) sind mit wollenen Tapeten behangen 165. 

Sufletu sm,, suflet 198, 199; sufletlu ameu, sufleţelule, îvaznpevruev, 

meine Liebe 158, 171, 199, 205, 208; tru sufletile a oaminlor, 

“în sufletele oamenilor 207; pre sufletu, pe suflet (jurământ), 

pă Ti boy, auf meine Seele p. 194; a suflethu, al sufletului 

p. 131; ei feceshi sufletu soru? ce făcuși iubită, sorioară? 163. 

Sufrenceaua (sufrenţeaua). sf., sprinceana, 6ppDât, das Augenbrau 

p. 23. : | a , 

Sula st, țeapa, frigarea, sula 193; co aista di heru, trigarea asta 

de fier 193. o - 

Sumaru sm. samar; li unflară sumarlu, îl snopiră în bătăi 196. 

Sumenje sf, conștiință 206; 7râ bună sumenje amea, pentru con- 

știința mea curată 206; baterea a sumenilji, mustrarea con- 

ştiinţei 20; me batea sumenja, mă bătea. conștiința 207. 

Sunu vb. ], sun, 0%, ich klopfe p. 116. | 

Supă st, supă, (opt dm xptas, Fleisehbriihe p. 156. 

Supcire (supţire) adj. supţire, pd, diinn; Co lemnu, Văd EDov; 

co reagă, VO BEpra p. 36. 

Suprâ adv., supra; pre suprâ, pedeasupra, AncnăY/w, obenweg p. 121. 

Surufea sf, briciul 204. (Din grecește). 

Surdu adi., surd, 10466, taub, p. 6, 12; ursi, suzi 19. 

Surpu vb. I, surp; sapa fe de autce (-ţi)! piei de aci! 1QrjuVijGav. - 

âme5t, Packe dich von hier p. 144; surpâ-te! piei! APP BOL ! 

packe dich! p. 128. - 

Sursescu vb. IV, rad; eando si lu surseuscă, când să-l rază 204. 

Suskirarea sf. suspinarea 197. 

Suskiru vb. I, suspin; si sushird, să suspine 19. 

Suta num. suta; suta di taliri, suta de talanţi 200; ană sută, o 

sută 40; dao sute, două sute 40. 

Symvulie sf. sfat, consiliu 200. (grecesc). 

SH (Ş). 

Shâ (șâ) pron, îşi, 2awt05, Sawiie, seiner p. 46, (decl. lui) 159; 

shâ cinea adiljavea, își ţinea respiraţia 195; shâ- minduură, se 

giudiră, crezură, socotiră 197.
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Shaizâci num., şasezeci 40. 
Snaoa st., şaua, 1 otAa, der Sattel p. 23. 
Shapte (șapte) num., șapte 6; shapte nilji trei sute e unsprejinjici. 

7321 (dela facerea lumei în 1813) pag. 37; shaplelji, shaptele, 

cei șapte, cele șapte 41; a shaptelea, a shaptea, al șaptelea, a 
șaptea 42. 

Shaptesprezace (șaptesprezaţe) num., șaptesprezece p. 40. 
Shaptezâci (șaptezâţi) num., șaptezeci 40. 
Sharmantu adj. șarmant, fermecător; oameni sharmanci, oameni 

-șarmanţi, (Cuvânt introdus de Boiagi). 
Sharpe (șarpe) sm. și sf., şarpe, &piă, Schlange pag. 13; pl. 

sharki (șarki) p. 13. 

Shase (șase) num, șase p. 40; shaselji, fem. shasele, căi șase, cele 
șase p. 4; a shaselea, a shasea p. 42 (num. ord.), al șaselea 
a șasea, ExToG, sechste, E 

Shasprezace (șasprezaţe) num. șaisprezece. p. 40. 
Shcolâ sf. școală, 7 oXodeioy, die Schule 166, 167; învegu în 

sheolâ (școlâ), pavYdvo eis ză oxodetoy, ich lerne în der 
Schule p. 132, 133. - | 

Shcurta sf. scurta, sorţul; arucară shcurta, traseră la sorţ 205. 
Shedere (ședere) sf, a ședea, ședere, xădeotai, sitzen p. 75. 
Shedu (ședu) vb. III, şed, x4Yopar, ich sitze p. 6; locuiesc. 164, 

173; shexi, şezi, locuești, xarotxete, Wohnest du? 164, 197 ; 
shade, șede, udOmrat, sitzt er 159; su shade, unde locuiește” 
165; shade contra, se împotrivește 208; shedeci, şedeţi, xxYioare 

„p. 149; shedea, ședeă 195, 204; shexu, șezi 193; shexumu, 
şezurăm 177; shexură 206; si shedu, să locuesc, Vă. aromă 
181; shezundu, șezând 206. 

Shi (și) conj. și, xoi, und p. 196, 145, 195 și pretutindeni, 
Shi adc. şi, asemenea, auch 160; cask;, cași 167; shi ashi, (și 

ași) conj., și astfel, prin urmare, xat 0ă7w, folglich p. 127; 
shi-seste-că, conj., și dacă, ây ai, wenn auch p. 197; shi seste 
că, și dacă,6v al, und'weun gleich p. 143; shi seste câ, dv 
xai, deși, și dacă, und wenn gleich p. 143; ma shi câ, dar 
şi dM& xal, sondern auch 143. 

Shoaricu sm., șoarece 194. | 
Shtergu vb. II, șterg; va si ni s/hJleargă papucile, o să-mi cu- 

rățe ghetele, 0EAe por naYapioer ră naăTia ov 149; s/hJtearsiră, 

şterseră 207. 

Shternutu sn. așternut, pat, To xpe66ări, das Bett p. 156; m 
9rpăp&, das Federbett 148. 
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Shternutu adj, șternut; (uborlu) este shternutu (pentru: shter- 
mautat) cu plocsi, curtea este pavată cu plăci de peatră; gepfla- 

stert p. 164. 

Shtifla st, cizma, Onoânua 198. 

Shtirea sf, știrea 204; darle tru shtire, știrile, informaţiile 171; 
dare tru shtire, dare de știre, știre, veste, Nachricht 187, 

207; si ce (-ţă) dau tu shiire, te vestesc, te previn 172; 

cando li dedevă tru shtire, când îi aduseră ştirea, când îl 

înștiinţară 199. 

Shitiu vb. IV, știu; nu shtiu, nu știu p. 146; câ gjine shi, că 
ştii bine 196; shtiu gjine, știu bine 168; carecido shtie, fie- 

care ştie 198; si shtiamu, de ştiam, de aș fi ştiut... Edy îjcevpov 

p. 146; u shtiamu eu urlosu: gjine, o ştiam prea bine 207; 

shtiamu, știam 199; shtia, ştia 198; va si shiibă, o să ştie 

202; tra si shiibâ, ca să ştie 196. 

Shucu (me) vb. IV, se shucă Solonlu di li ice, se întoarse, 

Solon de-i zice 201, - 

T, 

Ta pron. a ta, îi 07) îi 2&f, gev, deine p. 48; hiljeta, fie-ta p. 
137; gardina a soartai, grădina suvorei tale p. 138. (Vezi ateu, 

ata) . 
Tabacu sm. tutun, LaB4xos, 'Tabak 186; tabaca, tutunul 187. 

Tâbâluitu adj, așternut cu tăblițe; tâbâluită, aşternută cu tă- 

bliţe, STpoouEvo pă rerpăwva, petăfelt 165. 

 Tabatierâ sf, cutie de tutun, TăBaxo9%iu 186. 

Tacu vb. II, tac, stwr&, ich schweige 6, 12; taci (taţi), tace (tate) 

p. 12; cara tacurâ taci, tăcînd toţi 202; taci (taţi)! taci! 

; Sina! schweige! p. 128. 

Taliru sm, talent 205; 100 di taliri, o sută de talanți 200; pl. 
talirie, talanţii 200. 

Talju (tabu) vb. I, taiu; tale, taie 202; câ talja, căci tăia 194; 

va si me taljie, o să mă taie 194; se li tale grumaţiu, să-i 

taie grumazul 204. ă 

Taljatu (tăbatu) adj., tăiat; ca formoase figure talale, cu fru- 

moase figuri 165. 

'"Tamanu adv., tocmai 168. 

Tată, art., totâlu, sm., tata, Mario, Vater p. 16, 35, 89, 158, 165; 
tatăâlu va, tatăl vrea .138; vrute tată, iubite tată 157; tată 

U
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ju, tatăl meu 201; tatâsu, tatăl său 138; ca. tată su, ca tatăl 

său 169; a tată sui, a tatălui său 200; (dat) 200, 
Tavru sm. taur, Tă5p0s, Stier p. 39. 

Te, 

Te, 

rostirea lit. î, pag. 1. 

pr. te (Acus.); te edu, te vad 138. . 

Terminatu adj., determinat; are oară fer inată, are ceas. deter. 

minat 202. (Cuvânt introdus de Boiagi). 

Testamenta sf, testament 200, 201, 205. 
Tetă sf, mătușe 169. 
Theatru (theatru) sn., teatru, Oaza, Theater p. 6, 202, 

„ "Thisavru sm, tesaur, comoară 197,. 198. 
. Thoma (Toma). sm., 'Toma,: 0wp4s, "Thoma: 19. | 
Thronu (thronu) sm., tron, Yp&vos Thron p. 6. 
Tindu vb. III, tind, întind, 2Eamdfvo, ieh breite p. 6.. 
Tinderea sf., întinderea, întinsul, Edrdwots, die Ausbreitune p. 18. 
Tine pronume, tu; (caz. oblice) tine; ai di fine? vai de tine! 143, 

„Tineru adj, tânăr, vEcs, jung. p. 36; pl: tineri, tineri; fer. tineră, - 
-Zinere, tânâră, tinere 37, 

„Tinireaca (tinireaţa) sf, tinereţea 200. 
Tora adv., acum, Y5y, jetzt p. 118, 149, 158, 161, 162, 179, 200 ete. 

“ Yornu vb: I, întorc, Yog! o, ich kehre zuriick p. 116; cinstese 
(cu vin etc.) 150; ea me hiriai di la piaca, Pam întors dela . 
piață, Eyupioa And Tip Gpopăv, ich bin von dem. Markte zu- 
riickgekommen p- 194; se turna nâpoi, se întoreeau îndărăt 
197; cando si 'se toarnă, cînd so întoarea 206; toarnă fe a: 
casă, Exiorpebe el; 7 Goia, kehre nach . Hause zuriick p. 
138; ra si me tornu cu tuti inimă, am să mă întore din 

"toată inima, BEAw Entorpâbe: pă yapăv 182; lasi nâ turnâmul 
„ora a casă, ai să ne întoareem acuma acusă p. 161; noi nâ 
turnâmu plea di preimnare, noi ne întoarserăm dejă dela preum- 
blare 161; Cando va si vă turnaci (ţi) napoi Iihie? Când vă 
veţi întoarce iarăși în Polonia? p. 153; tornaci (ţi) a domnului, 
cinstiţi -pe domnul, vEpuss 7 a5%evry, Schenk dem Herrn ein 
p. 150; shi cara si me tor n, ȘI când m'oiu întoarce, vai Bray 
ExtoTpEhw 179. - 

Totalui (di 2u) adv.; cu totul, în totul, 7ayreă&6, ginzlich p. 194. 
Totu adj. tot; fem. toată; toată lunea, toată lumea 130; pl. mase: 

toți, taţi. 

Totu adv., tot; di cu totlui contrar ie Dar te, înti”o parte cu totul”, 

Tră 

contrarie 169; di eu totu, cu totul, ganz 185. 
conj., căci, Evexev, > Wegen p. 197; pentru, a fir 145, 148,  
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172 și pretutindeni; de 150; intru 160; îrâ mine, pentru 

mine; trâ exemplu, de exemplu p. 164; trâ csudă, de minune 

este p. 150; doi cânji trâ avinare, doi câini de vânat p. 161; i 

trâ marirea a lu Domnixeu, Intru mărirea lui Dumnezeu 160. 

Tra acea (aţea) conj., de aceea, Bă 70970, derowepen p. 127. 
Tractamentu su., tratament; că nau era putere si amu ma bunu 

tractamentu, căci nu era cu putință să am un tratament mai 

bun, (o masă mai bună), Ey 8&y 285vopovv vă Exw XXANTEPOY 

rpantli, ich kânnte keine bessere Mahlzeit erwarten p. 150. . 

Tractatu adj., tratat, ospătat; Peru oară nu fui ashi tractatu, 

Niciodată nu fui așa ospătat, Atv îxpuhevdyjv moră Tâ0y Xa, 

Ich bin niemals so wobhl bewirthet worden p. 152. 

Tractern sm., cârciumă, Birt, Wirthshaus, nav3oxetov 177. 

Tragu vb. III, trag; ragu d' înaute, prefer, TPOTIWĂ, ziehe vor 

p. 180; fraxeca (<ţi) tutune? trageţi tutun, adecă: fumaţi ? 

uarovllere e, Rauchen Sie Taback? p. 153; Di cutotalui nu tragu, 

nu fumez deloc 153. 

Translocatu adj., transportat, transferat 178. (Cuvânt nou). 

Tra si conj, casă, Yo, damit 127. 
Trecirea sf, trecere; frâ. frecirea xamanalji, pentru |peltrecerea 

vremii 181; frâ frecive, de trecut 182.. | 

Trecu vb. III, petrec, nepy& 169; o trecu, o petrec 169; cumu 

treci xamanea? cum petreci timpul? 76 dorpifere Tby XaLp6v 

dos? Womit vertreiben Sie sich die Zeit? p. 145; li trecu 

pretu minte, îi trecu prin minte 200; I7i cade azstu dolu tru 

minte, îi trăsnește prin - minte șiretenia asta 200 ; anlu ci trecu, 

anul care trecă, anul trecut 196; treceamu, treceam 176; tre- 

cea (treţea), trecea 195; ci trecea, care trecea 197; cumu bicu 

tuta zua, cum trecu, se isprăvi toată ziua 191; shă trecu jiaga, 

își trecu vieaţa 208; septimana ci (- $i)) irecu, săptămâna tre- 

cută, Ti Gxepaatvriv EBăopwdâa, die vergangene Woche. 155; 

si trecemu, să trecem, Vă nepăowpey 158; nu vrea si nji treacă, 

prebu minte acea ce este, nu mi-ar fi trecut prin minte aceea 

ce este 186; trecundu, trecînd 203; trecundu, trecînd p. 193; 

trecundalui, trecînd 178. 

Trei num. trei; trei sute, trei nilji, trei sute, trei mii p. 40 ; trei, 

fem. treile, cei, cele trei p. 41; acelji trei, acele tre p. 49; a 

treilea, a treia, num. ord, al treilea, a treia p. 42. 

Treisprezace (— zaţe) num., treisprezece p. 40. 

Treizâci (tveizâţi) num. trei zeci p. 40, 136; a treisâglea, a . 

treixâcea, al treizecelea, a treizecea, TpLax09T85, dreissigste p. A3. 

Uz:



308 

Tremurare sf, tremurare 204. 
Tremuru vb. I, tremur; tremură, tremura 205. | 
Tricutu adj. trecut; futa tricuta contentacia, toată mulţumirea . 

trecută 184. | ” 
Tr” oarâ adv., îndată, numai: decât, €5%bs, gleich p. 149, 19%, 

194, 205 ete. 

Tropu sn. mijloc, mod 168, 208. (Din neo-grecește: Tp5%06). 
Tru prep, în, la, e, zu 132, 156; printre 135; bu oară, numai- 

decât, zăpavra, gleich p. 118; tru ordine, în ordine 163; bu 
gardină, în grădină 162; shezi tu tru întenje condignacione? 
tu locuești în catul întâi? p. 164; fu atinare, le vânat, sk 
To Vii, aut die Jagd p. 161; trei florinte tru septimană, 
trei fiorini pe săptămână p. 148; tru afutoru, în ajutor 197; 

„bu citate, în cetate, sis mi z6Aw, în der Stadt p. 148. 
Trubatu adj. turbatu 203, 
Trubu vb. I, turbez; truba di veu, turba de rău (ce era) 203. 
Trupu sn, trup, corp, Sâpa, Kârper, p..35; truplu, corpul 131, 137, 

205, 208; a truphu, a corpului 167; frupavi, corpuri p. 195. 
Tu pron. pers. tu, sd, du p. 45, 195 și pretutindeni; gen. a tu, 

dat. a cea (a ţia), ce (țâ), ac. fine, fe, abl. dela tine pag. 45, - (Deelinarea lui p. 45); 193, 194; ceva nu va si ce (ţâ) facă, 
nimic nu o să ți se facă 159; ce (ţ4) aduse, îți aduse 168, Tu prescurt. pron. posesiv: ateu, pron. tău, p. 48; (tată-tu, tatăl tău); hiljtu, fiul tău 137; casa a fratetui, casa fratelui tău p. 1937. ă 

Tucsine (tutine) sm, tăciune, Zavă6c, brennendes Holz p. 2. Tufă, st, tută, buchet, 6ogpăătovy, Blumenstrauss p. 161. Tufeke sf, pușcă, Topex, Flinte 158, 160. 
Tuna sm., Dunărea, & Acvvais, die Donau p. 131. 
Tundere vb. III, a tunde, Mvpevew, schărren p. 75; 2 tundea: 7eu, o tundea rău 194; nu si me tunzi, ci nu să mă tunzi, să me bundă, să mă tunză 194. 

| Tunusescu (mc) vb. IV, mă căesc, îmi pare rău, regret; se tunusi, se căi 200. [Derivat din grecescul aor, peravânsa |. Tunusitu adj, căit 201. (Derivat din butnuseseu), 
Tuomna sf, toamna; fuomna cadu franzile a avburlor, toamna cad frunzile arborilor, rd pwvâzwpev mizrovv ză, cpida Tây GEy- îpwv, in Herbst fallen die Blătter der Biume p. 1934. Turcu sm., “Pure, 'Podexos, 'Tiirk p. 24; furcilji mu avundalui cambâni cljamă ginta di pre tutvonu, O Todpxo. pi Exwoyag -  XApTĂVas TpOoXaĂGA dv day dată 705 Opyov p. 140.
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Turonu sn. turn, 25pY0s; 'Phurm 29, 136, 140, 160; di turone, 
după turnuri, &7ă. Tobs T5oyevs, dureh hohe 'Thiirme 173; 

Tuse sf., tuse, Bila, Husten p. 6. 

Tutu, fem. tută, pron. nehot., tot, toată 150, 165, 194; cu tute, 
cu toate, cu totul 163; Asta este pranxulu di tulă xuă, 
Aceasta-i masa obișnuită p. 152; tută noaptea, toată noaptea, 
ăn Tip vbwra, die Ganze Nacht p. 155; cu fută inimă, din 
toată inima, WSTă dos X404s, Ganz gern p. 145; tute aiste, 
toate acestea, Aa ară 165; pl. m. tuci (= tuţi), toţi, Bdol, alle, | 
p. 34, 44, 135, 193; pl. fem. fute, toate 34; tutulor (Gen), 151, 
(Dat) p. 208; ma înante tutulor,. dar peste tot, mai cu seamă, 

Tpondvtov, insbesondre 173; cu tut acea, cu toate că 200; di 

tute lucru tră mine, de orice lucru pentru mine 172; casile 

tru tule loate, casele luate în general 190; tutu di unu, tot- 
deauna, 204; futa di ună, totdeauna 181. 

Tut' unâ adv,, mereu, întruna, 2ăyrore, immer p. 147, 161. 

Tutune sf, tutun; fr tutune, pentru tutun, de fumat, tă vaz, 
zum Rauchtabak 187; trazeci tutune? Pumaţi? p. 153. 

Tyrania sf, tirania, 204. 

Tyranu sm, tiran 203, 204. 

Tuviă sf. ţiglă, cărămidă; faole, ţigle, Tovpia 186. 

TJ, 

U, rostirea lit. u, pag. 1. 

U! intexj, o! 05! fu! p. 198. 

Uboru, sn., curte, Hof 203; d'inante uboru, curtea din faţă, 7po- 

abtoy, Vorhot p. 164; uborlu acelui mare -di înante, curtea cea 
mare din faţă, To peydăov Tponbhatov 166. 

Unflatu adj. îngînfat 199. 

Unflu, vezi: z0nfla. 
Ungu vb. III, ung, Găeiev, ich schmiere p. 6. 
Unire sf, unire 203. 

Unitu adj., unitu 173; 2vwop£vos, vereinigt 173. | 

Universalu adj., universal 201, (Cuv. introdus de Boiagi). 

Unâ-oarâ adv., odată; pia qpopâv, einst p. 118; 2 oară, odată 

193, 195, 201. | 
Unplu şi umplu vb. III, umplu, YepiGu, ich fiille 6; aista me 

umplu di bucurie, aceasta mă umplu de bucurie 206; di doibi 

nu nji se umple ocljulu, amindoi nu-mi inspiră încredere 198,
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Unplutu adj. unplut; anplate cu apă, umplute cu apă 207.- 

Unsu adj. uns; petici unse, petece unse, murdare 189; (Dela ver- 

bul zagu, azi. se întrebuinţează forma umtu, unutu). 

Unsprejinjici num., douăzeci şi unu 137.: 

Unsprezace (-daţe) unsprezece p. 40; a unspresaglea, a unspre- 

acea, unsprezecelea, a unsprezecea, Evăenaros, elfte 42; co 

„di ori ahtantu, Evdexa opais T090Y p. 48. 
Unu, unâ num, un, una, EVas, pla Ein; Eine 7, 26, 27; declinarea 

lui p. 147, 148; una, una, Tis, Ti 55; ună sută, o sută 40; unâ 

nilje, o mie 40; ună sută di nălji, o sută de mii 40; ună milione, 

un milion 40; ună oară, odată, pia p6pav 118, 121; unâ oară 

ună 6 ună, odată una este una, pi 7 pi pia, ein mahl eins 

ist eins p. 44; tru ună, în acelaș timp, zugleieh 185; fu? ună, 

mi-e tot una, mi-e indiferent, “OAov Eva etvar, das ist gleich viel - 

p. 147; neci unu, niciunul 205; ne unu ne alantu, nici unul 

nici altul 198; alihite ună di altă, lipite una de alta 165. 

'Unzescu vb. IV, samăn; hilju unzeashte a parintelui, fiul samănă 

părintelui, 5 btâ Gpotdie. 16 narpi, der Sohn ist dem Vater- 

ăhnlich p. 131; unxeashle (unzeaște), se cuvine, Gpphâbet es 
gebiilirt sich p. 107; (conjug. impersonală a lui p. 107), nu ni 
unxeashte aista, 36 poi Gpuăle. diess gebiihrt mir nicht p. 139. 

“Umbra sf. umbra 193. 

Umflu vb. IV, umflu; s2 umflă, se îngânfă 194; ji se unflă 

pânticlu, îi se umflă pântecele, burta 196; [şi umflară sumarlu, 

l-au snopit în bătăi 196. (Se întâlnese ambele forme cu 42 - 

Și um -) | 

Umplu, vezi: unplu. 

Urdinu vb. I, urmez, obișnuesc a mă duce; vizitez, 0vXvăSo, ich 
* besuche; zzdinu la sheolâ, urmez la școală, ovyvăiw is 7 

oxodetov, ich besuche die Schule 133. 

Ureaclje sf, ureche; ureclje 19; ureclile, urechile 195, 196, 201. 

Urgijashte adv., orbește 201. 

Urgjishalui (ac) adv., da ascuusele, Tov 7opădv, Blindekuh p. 
164. 

Urmezu vb. I, urmez, las” urmâmu calea anoastră, ai să urmăm 

drumul nostru 189. | 

Ursescu vb. IV, poftese; zrsici, poftici p. 148. (Din neogrecește) 

Ursu sm., urs, &pxo55s, Băr p. 35; 195; ursulu, ursul 195. - - 

Urutu adj., urât, &XapYăs, sehlecht 190, 193; aistu este semnau - 

ur zbu, acesta, este semn rău, 70570 sivat xocxby S*juetov, Das ist 

ein: schliinmes Zeichen 155.  



311 

Uscatu adi uscat; eshima pre locu uscatu, eșirăm pe uscat, . 

2zorioapev ei orepeay 176; cu oase uscate, cu oase goale, sche= 

Jet 201. - a | 

Usucu vb. I, usuc; care se usucă, care se usucă 187. 

Ushâ (ușc, ușă) sf, ușe 207; di înante a ushilji, înaintea ușci 

206. 

Uzmikeara sf, servitoarea, die Magd, Î Bo5dm p. 149. 

Uzmikearu sm. servitorul, 6 8o5Ă06, der Diener 203. 

V. 

Vacâ sf, vacă, îngeddăaa, die Kuh p. 39. | 

Vahi (vabii) adv., o fi, poate, dar, î5w5, vielleicht p. 124; nucumva, 

poate, uijnos, vielleicht 149; (Derivat din va hi = va fi, ofi!). 

Vai! interj., vai! a))oipovoy ! vweh! p. 128; vai di line ? vai de tine! 

âXdoipovov aie 20tva! weh dirt 144. 

Vale sf, vale; valjuri, văi 190. 

Varca sf. barca, Yepbitov, Kahn 175. 

Varigâ (vărisză) prep., de jur, jur imprejur 207 ; pre E di mine, 

în jurul meu 207 ; pre zirigă, de jur împrejur 201. 

Vasu sn., vas, âyyetoy, Geschier p. 7; pl. vase.207. 

Vatamare (vătămare) sf., omor, ucidere 204. 

Vatamatu (vătămatu) adj. omorit; ucis; doi lepuri vatamari, 

(pe) doi iepuri omoriţi, 25w Adyobs oxoruțevavs p. 160. 

Vatâmu vb. I, omor, ucid; puteamu si lu vatamiânu, am fi putut 

să-l -omorâm p. 160; ra si lu vatâmu o să-l omor 193; ne 

si u vatâmi omlu, nici să. o ucidă omul 206; si vatamă (si 

vatâmâ), să omoare 206. 

Vavylona n. pr., Babilonia; Alerandru muri “Puratoua Alexandru 

muri la Babilonia p. 133. 

Ve, rostirea lit. +, pag. |. 

Vearâ, pl. veri sf., vară, xaĂcnatpL, Sommer pag. 11, 195. 

_Veargă sf, vargă, PEpya, Stâbchen p. 36,207; eri, vergi 202, 203. 

Veclju (vecPu) adj., vechiu, madată, alt p. 38, 199; fem. vecie, 

__vechie, 38; este zece (citate), este oraș vechiu 185. 

Vederea sf., vederea, văzul 199. 

_Vedu vb. II, văd, BăEzw, ich sehe 7, 12, 137, 138, 153, 160, 196; 

“wexă, vezi 13, 160, 171; se vede, se vede, pare, waiverat, es 

scheint p. 107 (conj. lui imperi) va se vede di pre facă, se 

vede, se arată după față, Daiverai dând Td npooonoy, p, 154;



312 

ci (ţi) i se vedea, ce se vedeă, ce o vedea, 193; acea ci li 
se tedea, acea ce vedea 194; idea, 197, vedea, 187; voi vedeei, 
voi vedeţi 197; visai, văzui p. 27, 183; ei lu vizu, care-l 
văză 194; ci vizushi? ce văzuși? vizau, vazurăm EBapey, 
p. 161; nu avea vizută, nu văzuse 196; si ză vedu, să vă văd 
p. 155; 180; si veadă, să vadă 200; va si videmu, o să vedem 
170; si me zideci (ţi), casă mă vedeţi p. 156; vizandu Iul 
aista, văzînd aceasta leul 192; vizundu, Văzând 19, 196, 199, 
203; vizundalui, văzind 197. 

Vezi adv., eacă, vezi, î3e, sieh p. 194. 
Veduâ sf, văduvă 194. 
Veslijitoru sm., păzitor; teglitoriii, păzitorii 158; ot qpidaxes, die 

Schildwachen 158. , 
Vesgliu vb. 1, păzesc; ci dietă, lipseahie, si veglju, ce dietă trebuie 

să păstrez p. 156; vegljie, păzeşte, spuddrret sic zi rdăw, Er steht 
auf dem Posten Schildwache 158; vegije-te, păzeşte-te 207; 
igliea oile, veghia oile 197. | 

Veglie-te! (= vegle-te)! păzește-te! qvdădrov! hiitte dich p. 194. 
Venire vb. IV, și s.a veni, EpxeoYar, kommen p. 75. 
Venitiu sm., cel venit 207. | 
Verde ad], verde; cu reni frânzi, cu frunze verzi 187. 
Verigâ vezi, vavigă. 
Vern'oară adv, nici odată, 7016, niemals p. 148. 
Versu vb. ], vărs; se tirsă, se vărsă 197; shi li vearsă macile, 

și-i varsă maţele 192. 
Verunu, Verunâ pron. nimeni, XS, Xămpula, xâv3v, niemand 

p. 55, 160; zerunu înveciloru, vreun învăţător 147, 9209; 
vevunu lucru, ceva, în ceva 102; verunâ socake, vreo stradă 
146; verună odă, vreo odae 147, 175; zeranu thisarru, vreun * 
tesaur 197; că na ama verunu lucru, căci nu am niciun lucru, 
vreo treabă, Ene:2i odâeplav Bovdelav 2xw p. 145; nu azeei ve- 
rună cunoshiire în citate? w veţi vreo cunoștință în oraș? cafe 
verună oară, câte odată, xărore, etliche mahl p. 119; făra 
verună lipsire, fără nici o nevoie, trebuinţă 195; forlună, vreo. 
furtună 207; zerunei fortună 175; ne avundu verună frică, 
neavând nicio frică, nicio teamă 197. | | 

Verunâ'oarâ adv., niciodată, 201% niemals p. 152, 186, 196, 205. 
Vesuviulu sm., vezuviul. 6 Beoovftos, Vesuv p. 131. | 
Vetea si, persoană; zefea a lui, el însuși, persoana lui 198; a 

vetili a lui, a lui însuşi, To ExbToi mov 198. [Derivat din alb. 
xete, însu, însuși, însuţi, ete.].
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Vicina sf. vecinatate; tru vicina anoastră, în vecinătateă noastră 

166. 

Vicina (viţina) sf, vecină; vicina acea bună, (declinarea p. 31, 32), 

Vicin (vițin) sm., vecin. 200; vicsnla acelu buna, vecinul acel bun, 

6 xx) "pelmwv, der gute Nachbarr p. 30, 34. [Declinarea lui]. 

Viena n. pr., Viena 136, 158; Voi areci (= ţi) forte bună carne 

di bou Viena, voi aveţi foarte bună care de bou la Viena 

etc dy Boy p. 151. 
Viglâ st., sentinelă, 6iyia, Wachtiitte 158. 

Visliitoarâ st, păzitoare, servitoare, Dneperocu, Wirterinn p. 156, 

Vilheimsburg n. pr., Wilhesburge 176. 

Vina st., pulsul, & ooyubs, der Puls p. 155; eumu vâ bate vina. 

cum vă bate pulsul 155; uzina vă bate fârâ ordinu, pulsul vă 

bate dezordonat p. 155. 

Vindicatoru sm., doctor, îxre06, Doctor, Doamne vindicatoare, 

Herr Doctor p. 154; ziudicatorlu, doctorul 137. 

Vindicu vb. I, vindece, îxrgedo, ich heile p. 19; zindici, (== vindiţi) 
p. 12; si vindeci, să vindeei 202; ci (i) stepsu ce (ţă) cindicashi 

ce greșeală ţi-ai vindecat 198. 
Videre st, şi vb., a vedeă, vedere, Gene, sehen p. 75. 
Vindere st, a vinde, vindere, 2042, verkaufen p. 75. 

Vindu vb. III, vând, 2048, ich verkaufe p. 13; vinzi, p. 13, 204; 
tu ci vinzi, tu ce vinzi 204; si vindeci, să vindeţi 202. 

Vinerea sf, Vineri, 1) zaqaorevi, der Freytag p.:134. 
Vinirea sf, venirea, 5 Epyonbs p. 151. 

Vintu sm., vânt, 8 ăveuos, der Wind p. 24, 176. 
Virigâ. vezi, vârigă. 

Virinu sn., venin, tristeţe, supărare; semanare tru virinu, mângâ- 

ere în tristețe, 202; câte zirini, câte supărări, tristeţe 201; 
nu este fâră virinu, nu-i fără necaz, fără supărare 201; zirinla 

aspar:e sanitatea, întristare strică (sparge) sănătatea p. 130; 

1 Abrn beige Tijv Dyeiay, der Gramm verdirbt die Gesundheit 
p. 130. 

Visită sf, vizită; 169; si facu visilă, să vizitez, Vă ERtoxepV, zu 

besuchen p. 156. 
Vishenu n. pr., zeu indian 206. 

Vivat! irăiască! (jr! es lebe! p. 128. 

Vieku (vlek?u) adj., vechiu; ds hero vleku, din vremea veche 118; 

fra xamanea acea vleke, în vremea cea veche 201. 

Volta sf, voința, voiă 203. 

Vomu vb. Il, vom, boresc; vărs; Etna shi Vesuziulu suntu manei



    

| i | 
Ci) ei (= ţi) roma facu, Etna şi V. sunt munţi care varsă 

foc, Exzâprovv 2dp, speyen Feuer p. 131. 

Voi pron. voi, Doza! pete, ihr, p. 45 (deel. lui); 197 şi oretutinăiă. 
Voi vb. IV, voi, 620, ich will p. 62 (conj. lui p, 62 — 68); forte 

toi, iubese, dorese mult p. 152; Compania vrea forte, societatea” 

' dorea foarte, Î. Govrpocgia dyarodoe modă, dic Gesellschatt sâhe 
es gerne p. 151; si vu siji le xă inima, să nu mi le vrea, 
inima 207; cineva. nu ra.amlu reci, nimeni nu iubeşte pe omul 

său p. 139; tatâlu va, tatăl iubeşte, & zarijp âyară; hiljlu se ea, 

fiul se iubește, 5 Dbs dyanânai, p. 138; rreci (= ţi), vroiţi, BEAere, 
p. 146; 150; fu reci, unde vreţi, unde doriţi p. 147; care reci 

(2 ţi)? pe cine doriţi? p. 156; ci vru, ce vroip. 34; cara vru 
shi -lu încalică, dacă primi, dacă consimţi, dacă se lasă a fi. 
încălecat 193; li era inima, dară ţinea, dorea, 197; si (shi) 
se nu-zpuri cu si dau di tine, și chiar de w aș vrea eu să mă 
ating de tine 194; cama ra si toi camara ta, am să iubese ȘI 
mai mult camera ta 165; ma vrea si ama cashtiga, vw aș fi 
îngrijit p. 147; Cando si +â za înima, când veţi dori, “Oray 
dyarăre, Wenn es Ihnen beliebt p..153; za si vă facu cunu- - 
scutoru ; vă remânu lhgatu, vă rămân recunoscător, vă rămân 

obligat p. 145, ete.; rrunda, vroind, dorind 182; nu vrundu 
si scrie, nevrând să serie 205; vrundalui, vrînd 205. 

Voscopole n. pi, Voscopole; ast este di Voscopole, acesta-i 
din Voscopole, 70575 eva nd ri Booy&noAw, dieşer ist von 
W'oskopoli p. 134. (Orașul numit și: Auscopole). 

Vrerea st, dorința, plăcerea; se furi câ vă este vrerea, dacă doriţi, 
dacă vă place; “Edy dyanâre, wenn Sie belicben, mein Herr 
p. 150; dragoste, vrere 200; a vroi, vrere: 62 (conj. lui); zica 
cu ma mare evere, încă şi cu mai mare vrere, dragoste 177. 

Vrtosu (vărtosu) adv., tare, foarte, Ala, sehr p. 1923, 193; ertosu 
bune, tare bune 165; rosu formoase, tare frumoase 164; 
cama ?riosu, cel mai tare, tare de tot, XpĂTOTE, am stărksten 
p. 122; Diparte di ma vvtoslu di tine, departe de cel mai 
puternic de tine 194, 

Vrtutea st., puterea, vârtoșenia 208. 
Vrutu ad, iubit, yazrrs, gelicbt p. 37; rută, iubită, dyozrjri, 37; 

„rute frate, iabite frate 183; vvute tată, dragă tată, 157; vrulă 
mună, iubită mamă 166;, rrulă sor 2, iubită soră 176. 

Vulgaru sm. Bulgar, Boodyagoc, Bulgar p: 25; vocativ: O Vulgare, 
p. 95, , 

Vulpe st, vulpe, oră, dhwzo5, Fuchs, 7, 13, 35, 194, 195, 197;
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“art. lpea, 196; pl. vali i eul vulpi 13; aice a vulpilji, - 

se. adresează vulpei 192. NE 

X. 

_Xanthipa n. pr. Xantipa, nevasta lui Socrate 199. 

- Xenofonlu, n. pr., Xenofon 199. 

Xenu adj. străin, Eevos, fremd p. 146. | 
Xudisericu adj, cheltuitor: 200. (Derivat din noogrecește) 

Z. 

Zaconu și Zaconu sn. obieciu, 9 ovia, « Gewohnheit p. 161. 
202, 204; xdconlu, obiceiul 196; zâconu 151, 198; xaconlut | Ă 

face tute lucrile nishoare, obiceiul face toate lucrurile ușoare - 

196; avea xatonu, avea obiceiu 198. (Cuv. de origină slavă). 
Zahare (zahare) sf., zahar, TG dxzo% Zucker p. 7.. 

- Zamane (zămane) sf., timpul, 5 xatpos, die Zeit p. 145, 163, 169, 

„170, 176, 186; frau zâmanea, în vremea 201; unâ xamane, 

înt%o vreme 205;. xamane lungă, timp indelungat 190. (Cuv. 

„ tureese). | 
Zace num, zece, a xacelea, (= a -zaţelea), fem., a acea, (= zaţea) 

num. Ord., al zecelea, a zecea, 0 dExaro, 42; ace nilji, zece 

mii 40; xacelji, cei zece 41 ; zacele, cele zece 41. 

“Zare sf, zori, zare; în zare, în zori de zi, disdedimineaţă, noMĂă 

npoi 175; di în zare, din zori de zi 207; în ari, adv. în 

zori, de vreme, Yopis, zeitig p. 119. i 

Zâconu vezi, aconu. 
Zburescu vb. IV, voxbese, &pă, ich spreche p. 145; xburia, ( ţi) 

vorbiti, ud joaTe, veden Sie p. 145; si xburască, să vorbească : 

178; (vezi sburascu). 

Zboru sn., vorbă, cuvânt; cu unu xboru, cu un cuvint 191. 

Ze, rost. lit. z, me 1. 
Zeanâ st, deal; xenji, dealuri 190. 

Zetcâ sf., chef, Et face omlu xefcă, face omul chef, petrece 

"181. (Cuvânt de origine turcească). 

Zefyru (zefiru) sm., zefir, GEgpopos, Zephyr p. 7. 

Zemane vezi: zamane. 

Zgrimu vb. I, sgâriu: shâ igrima faca, își zgăria faţa 203.
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Zicu vb. III, zic; si zicu, să zie 167; ce zicu, îţi zie 17; li 
zice, (ziţe), îi zice 192, 193; se zice (= ziţe, diţe), se zice, 
Eero, man sagt p..107, (Conjugarea, lui); zicea, zicea; se, 
zise 196; za si ce xicu, 0. să-ţi zic, werde ichs dir sagen p. - -. . . . . . .. . PI ra 162: zi nji, zi-mi, spune-mi 206; ziceci nji, spuneți-mi, eîrere 
24, Sagen Sie mir p. 146; va si 4câ, va să zică 202; xicându, „.. zicînd 193; zisendu, zicînd 197; xisendalui, zicînd 194, 209. „Zinere sm, ginere, Yauâpăs, Sehwiegersohn p. 7. E 

Zinzia st, gingie, T6 xptas 1&y dă6rwv, das Zahntleisch 7 
Zizane st, intrigă, Glăwov, Zwvist p. 7. 
Znuescu vb. IV, reînoesc; qista me xnuta, aceasta mă xeinoia, mă reinvia, mă făcea să retrăiese 207, 
Zografie sf, pictură 201; cu rografii, cu picturi. E Cwoypapiag p. 165. 

, 
Zua st, ziua, 1 fntpa, der Tag p. 184; ua shi noptea culatorea, ziua și noaptea călătorea, ÎEpay mai Viwra evattăeve, "Tag und Nacht ist er gereisen p. 184; asta este pranzulu di tută xuâ, acesta-i prânzul, aceasta-i masa obișnuită (de toate zilele); "Toro etvat ză gvwhopăvov pag Tpontti, Es ist nur cine gewâhnliehe Mahlzeit p. 152; ună zuă, întro zi 195; pânu alantă sud, până în ziua următoare 173, 175; zuâ în zu, zi cu zi, în fiecare zi 198; cumau tricu futa ua, cum se termină ziua 198; ai tută zuă examinarea, zilnica examinare 198; $ uaOrjpegriv eteraar, 198; tută uă, toată ziua, 198; pl. zile, 136, 200, 205; zilile, zilele 208. 
Zugratisescu vb. IV, pietez; si xugrafisească moartea, să picteze. moartea 201; xugrafisea, pictau 201. (Cuvânt de origine neo- grecească), 

| Zureashte adv., nebunește, pwpâs, thârieht p. 121. 
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