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Dorinţa de a cunâsce limbile cele mai culte și
mai r&spândite este împărtășită de ori-ce naţiune,
care progreseză. Acestă dorință se, manifestă și la
noi Românii din ce în ce mai 'multii. Asti-felă” vedemii că în anii din urmă “sa întrodusi la noi,pe
lângă alte limbi, limba germană în licee, în seslele
reale, comerciale, militare precum și în tâte șcâlele
particulare.
N
a
|

Inzestrarea, elevilorii și elevelorii cu cunâscerea
limbilorii moderne (culte) e unii semnii îmbucurătoră.

„ Prin mijloculă acestori limbi neguțătoruli română
va fi mai siguri în corespondența sa, industriașulti
va pute cunâsce mai. ușorti isvârele bogăţiiloră şi...»
debușeele proprieloră sale producte; iar omulă de
litere se va pute folosi cu înlesnire-de resultatele -

sciențifice.
|
Ea
Limba germană, cultă -și. forte bogată, avândi o

. . literatură vastă, merită 'o consideraţiune deosebită.

Literatura nâstră română, nefiindă pre bogată în

gramătici româno-germane,
care. să faciliteze înv&-

ţarea limbei germane, autorulii gramaticei presente
r

„

--

«

II

speră, că modesta sa lucrare, fiind arangiată după
cele mai

bune

metode*), va da resultate satisfăce-

tre. Fiindi €nsă greii de a publica vre-o carte în
prima ei edițiune, fără ca să nu conţină ici-col€
câte o lacună, de 'aceea autorul va primi cu recunoscință ori-ce observaţiune

bine-voitâre

şi impar-

țială, care ari privi îmbunătăţira ediţiunei viitore.
Bucuresci, în 5. August, 1683.
Autorulu.

*) La compunerea aceste! gramatici autorulă s'a servită de operile următoriloră autori : Dr, L. Georg; E. Favre; S. Strebinger; Dr. E. Otto,
P. S. Schleininger şi G. Traut.

PARTEA.
INTRODUCERE.
Literile şi pronunţarea

lori.

1. Alfabetulii limbei germane se compune din 26 de litere:
Semmnulă.
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Vocale (Stimmlaute).
2. Vocale simple sântă: n, €,î,0, ușiy.
3. d, o, u, combinate cu vocala € formeză trei vocale,
numite „contrase saii îndulcite (Lmlaute);* acestea sânt:

d (ac), 6 (oc), ii (ue).
4 Vocalele a, d, €, 0. 4, combinate cui şi ut, formeză cei
șese diftongi (Doppellaute) ; aceştia sântă: ni, aut, n, ci, cu.
gi, ui, acești diftongi au ună sunetii duplu într'o singură
silabă.
-

Consonante (itlaute).
5..- Mai

multe din

consonante,

meză consonante compuse, d. e.

Semnuli,

d)
ă

.

conisănantele simple,

ep
el

unindu- -se între sine for-

"mumele,

e ha

țe ca .

valorea.

« ch

ek

Semnuliă; .

comsonantele simple,

bei
ho

Î, t

4

t, 3

o

valărea,

o esțeha
„este

3

6. Consonantele se mai

- manele,

. sch

în.
|

pa

e

st.

ester

te ţet împartii:

":+ în guturale: g, î, 3];
„>

dentale: d, t,(t));

-

»labiale”: dp, f, d, n;
“> aspirante. : $, j;

> liquide: |, mu,

:

„> Şuerătore : |; $, j%;

> dentale.șuerătore + ş, 4.

“Despre pronunţarea, literelor,

a

Vocale simple, .

|

7. %, i, 0,4, seo pronunţă ca€ în romanesca, j'se pronmnţă
ca i.

ae

6, e se. pronunţă înî trei feluri: întâi ca ă, d. e. Rinder

.

„ (chindăr), copii; ală doilea ca e, d. e. Gate (gabe), darii;
al treilea. ca primulă e în vorba, mere, d. e. er (er), elă.
a

Vocale îndulcite şaii modifate,

„5. %e, i se pronunţă ca primulă e din vorba: merge: sati
__caai în franţozesce, De, d se pronunță ca eu în cuventulii

'” franceză peur.
dle, ii. se pronunță ca« „n din limba franceză.
ă

”
|

Dittongi..
9. Liei din diftongi își conservă sunetulă oră disc
„tivă, d. e.
-

7

$
Staifer, (caisăr), împerată ; mein (main), meă; Baum (baum),
pomi.
Observaţiune. Vocalele inodifieate;ă 5 și îi precum şi diftongil âu și
cu trebuesc învtţate prin ajutorulti unei persâne, care cunâsce limba germană; ie, ca diftongă improprii, se citesce unisonii audindu-se numat î
d. e. mie [vi]. cum?
|
Vocalele duple nu formâză decâtă unii singurii sunetă, d. e,: Gtaat
(ştat]; ştat; Meer (mer), mare.

Consonantele simple.

10.8, d,j,p,£. lpm,n,p,r,j,t,x,

se pronunţă ca în

limba română.

G, e, (ţe) are două sunete diferite: înainte de a, 0, u, și
inaintea unei consonante sună ca şi în limba română,
: Gato, Cato: Grijus, Crest etc.; înainte de :ă, e,
i,pe 5, sună ca ț,d. e. : Găjar, (țezar), Cesarii; Gicero (ţi-

țero), Cicero.
9,

|

la începutul vorbei se pronunţă ca h în vorba ham,
d. e.: $anb (hand), mână; nu se pronunţă în mijloculii
unei silabe nici la sfirșitulii silabelorii, d. e.: Dfr (or),

ureche; ifnen (in&n), lorit; Sup (șu), ghâtă;

Genagl

(ghemal), soță etc.

Ş,

se ptonunţă aprâpe ca i, sunetul 6nsă nu se află în

românesce, de aceea, trebue învățată de la o pers6nă,
care îlă cunsce,
,
O, q (cu) e totii-deuna urmati de u şi se pronunță ca cv,

d. e. Dual (eval), chinii.
%, 4 se pronunță

ca f, d. e. : Bater (fatăr), tată.

d, 3 se citesce ca, d.e.: Beit (ţa), timpi.

Consonante compuse.
11. 66, ] ia sunetulă lui e (ca) la inceputul vorbelori

9

inaintea vocalelorii : n, o, 6, u și înaintea unei consonante, d. e. : Gfor (cor) coriă; Ghrijtu3 (cristus), Cristi ;
EDaos (eaos); caosu; Gud)3 (fucs), vulpe; dar se pronunţă
ca Ș în numele franceze, precum: Gharlotte (şarlote)
|
Șarlota etc.
de c, i, 4 la mijloculii

şi sferşitulii vorbelorii

sună ceva mai mâle, cam ca ch în: cheruvimă,
mie, chirurgi etc., asti-feli: Sobe, stptămână;
prin ; Sild, lapte.
d
se citesce ca c€ românii înaintea vocaleloră a,
adecă ca,
SRI, pp se citesce ca £ și se află în cuvintele străine,
Pgilojophie, filosofie; Glepgant, elefanti.

chedură),
o,u,
d. e.:

Să, id) sună ca ș, d. e.: Sa (şat), die; jăreiben (şraibăn),

ta

Ci

RI

n

m

Inainte

a scrie.

cn mm mama

ee

e

Î], $ este j duplu; sunetulă este același, adecă s; primul
ânsă se serie în mijloculii vorbei, iar alit doilea la urmă,
d. e.: Mejjer (imesăr), cuţit; groi; (gros), mare.
Ey, îp, St, it, în vorbele, cari se începii cu aceste conso-

nante, S și |, se pronunță ca ș, d. e.: Gtaat (ștat),

stati; Stern (ştern), st6; îpredjen (şprechăn), a vorbi.
TI, t ca t românescii, d. e.: That (tat), faptă; SEpal (tal),
vale ; muthig (mulig), curagiosii.

$,

ţine loculii a doi 3 (33), d. e.: Sage (caţe), pisică;
Despre silabe. -

Impărțirea silabelori.
12. Silabele se împartă:
(Stanunţilben), care formeză
b) în prefixe (Borjilben), care
mai de căpetenie siintă: Be,

a) în rădăcinali sai radicali
partea principalăa vorbeloriă;
precedii silabele radicale ; cele
er, ent, em, ge, mij;, Ver, ger, ur,

10 .

er; (30) ; c) în sufixe (Radiilben), care se punii la urma. vorbelorii; acestea sânt: e, el, în,. er, den, al, ei, Beit, tert,
Îdajt, tu, id, îg, id, Dar, fam, en, Lid), eru, Bajt, it.”
|
|
13. Silabele se mai împartii în silabe: lungi (gebefnte

=. Gilben) şi silabe scurte (gcjdărite Silben).

|

Silabele formate dintw'o vocală duplă stintii lungi, d.e:
9too3 (mos), muschii ; faar (har), păru; îecr (mer), mare;:
aseminea silabele, care se termină printr'o singură COnso-,,
nantă, sait printr'o. vocală, sai printrună diftongi, d.. e.:.
jpân, frumosi ; Blau, azuriă ; Şlei (blai), plumbit.
Silabele formate din ie, B, sântii lungi, d. e.: biet, [155
patru: TBier, (tir), animală ;; Cobu, (zon), fii.
Silabele terminate prin două consonante siintii scurte.
d. e.:2 all, bală; Mann, bărbatii ; Stadt, orașii.
-

Despre pronunţarea silabeloriă.
t.. Spre a pronunţa. bine trebue ssă şcimi, care silabe
:

trebuit întonate.

Accentulii tonicit consistă din o rădicare de voce, care se
"aude și se deosebesce la pronunțarea unorit silabe.
|
Accentulii tonică se pune pe silaba. radicală, d. e.: Giebet,
rugăciune : fleijig, silitori.
Sufixele: ei, îct, ur, se întoneză, d. e. & inberei (chindărai),
copilărie ; Dijizier, (ofiţir), ofiteră ; Natur, natură.
.
- Verbele compuse, formate din proposiţiunile: um,
durd,

iiber și unter, schimbă accentuli tonică conformi înțelesului,.

ce voimii a le da, d. e.: 2 untergepen (inrergehăn),
a apune; |
și untergegen, a decădea.: Di
„Cuvintele împrumutate din limbi străine” conser
vă aecen- .
talit tonică pe silaba, care îl ait în limba,
de unde suntit E

A
late, d. e.: Ratfalif, (catolic), catolicii; Glepgant, (elefanit),.
elefantă.
=
A

Exerciţii de citire (Qejeiibuug).
“Sa ciznem Îbă=nen Edloj, von tmel-cgem Îdon lângjt fin Stein,
mebr auf bem an=dern geBliezben îjt, Leb=te cințt cin jehr rei=er
Ritter: Diesjer verzivanb=te viel Gelb barzauf, jein Cdloj prăd= |
tig auZeguzjmiidten ș aber den At: men tpat er febr ivenig Guztea. |.
" Gine3 Ubenb3 tam cin febr armer Pilger în da3 Sdtoj ab bat.
um eine Radtberberge. Der Mitter tpie3 ibn irogig aD und jprad):
2 „Sieje Săloj it fein Gafthauz.” Der Vilger jagte: „Erlaubt
mir nuc brei Grageu, dann till id tvicder geben.” Der Ritter- Îprad) :,„ Co jaget cure dreiFragen. Id bill cuc) darauj antivorten”, „Ter Pilger fragte in nun; „Bec tmobnte bor end) în diejem |
Cdlojje“ ? — „Mein Bater”, jprad) der Mitter,: Der Bilger fragte
ioeiter:

„Bec imonte Datin bor cuerm Vater?“ — „ein

vater“, antivortete der Mitter.

Gropz

-

„llnd ver tpird nad) cu bariu

Iobnen2" — Ter Ritter țagte : „So Gott will, mein Son“.
"Run

prod der SPilger: „Men

jeber mur cine Beit lang în

diejem Cdlojje blei6t, und immer cinec Dent andern Bla madt—::

ipaâ feid îpr den anderă als6Giăjte ? Dieje3 Cdoj; îjt afjo twirte
[ic cin „GajtDau3”. SBerienbet daber nic jovicl, dieje3 au3 fo
prădtig auzzujmiicen, da3 cud) nur fure Beit Deperbergt. Eput
[ieber den Xrmen Gutez, fo bauet îbr cud) cine Dleibenbe "Bofunng :
im Dinunel”.
Der Vitter nafm dieje SRorte şt Secgen, Bepiet den Pilger bec |
Rast und urbe bon diejer Beit cin woBltBătiger men gegen

die Amen. -

|

PARTEA IL
ETIMOLOGIA (Zormenlehre).
Despre părţile de cuvântiă (Bon den Dedetheilen).
In limba germană,

ca și în limba română,

siintii qece părţi

de

cu-

ventii, acestea sânt:

1. Articlulă, da3 Gejbledtâmort ;
2. substantivul,

3. adjectivul,

ba3 Dauptivort;

baâ Gigenjgaftâmort :

4. pronumele; bas Şiirmort;
-3. verbul, da3 Beitmvort ;
6. numeralulii, ba3 Bablmwort;
7. adverbuli, ba3 Umitandâmort ;
8. preposiţiunea, da5 Berăltnifort;

9. conjuncțiunea; da3 Binbemort;
10. interjecţiunea; das Empfindungâmort ;
Cele șcse dintâiii sfântă schimbătâre, cele patru din urmă, adecă: o
parts din adverbe, preposiţiunea, conjuncţiunea și interjecțiunea sâinti
neschimbiătâre,

Schimbarea sait flexiunea
pronumelui,
tiplicative,

substantivului,

numeralelorii ordinale,
se numesce

articlului,

adjectivului.

nehotărite și a numeraleloră mul-

declinațiune (Abânbderung) ; acestă schimbare

ne

13

SI
e

arată raportul de genii (Gejdlejt, numiră (Sa)
BerBăltnigfalu.
Genuri sîintii în limba germană

și casă (Gall sai

.
trei: Genulă masculini 'măânulid),

femininii (vei0lid) şi neutru (jădlid). Santi două numere: Siugularii

(Einşapt) şi plurală (SDteprşagl). Casur sântii patru:
Nominativulă (Bierfally stă la întrebările : mer ? cine? wa3 ? ce ? Genetivulii (TRejţenfall), la întrebarea : meţien? a cui? Dativuliă (emilia),
"la întrebarea: mem? cur? şi Acusativuli (MMenfall), la întrebările: men?
pre cine ?1va3 ? ce ?
Flexiunea verbului după moduri, timpuri, persone şi numirii se numesce conjugaţiune (Abmanblung).

Despre articlu (Bon dem Alrtite().
In limba germană sântăi dout feluri de articli : Artielulii hotăritii sait

definită (da3 6eftimmte Gejletâmort), Der pentru masculini, Die pentru
femininii Das pentru neutru și articlulă nebotăritii saii nedefinitii (ba3

unbejtimute Gejdletâmort) ; acesta e: cin, cine, cin, unu (unit). una
(0), unu, d. e.: Der Bater tatăl; cin Qater, unii tată; Die Dutter, mama;
cine Sutter, o mamă; da3 Sind, copilulii, cin find, uni copilii.
Observaţiune. Fiindi-că genulii substantiveloriă germane nu corespunde totii-deuna genului substantivelorii române. e de neapărată trebuinţă învăţarea substantivelorii dinpreună cu articlulii lori.

Declinaţiunea articlului definiti.
- Singulariă,
masculină,

A.
G.
D.
A.

der,
de,
dem,
den,

lă.le;
lui;
lui;
lă,le;

Plural.

feminină,

die,
der,
der,
die,

a

neutru,

da3,
er,il; . de,
ei, ii;
dem,
a,
da3,

pentru tote genurile.

li;
lui;
lur,
lă.

die,
i,le;
der, '-. lorii,
den,
lori;
die,
i, le.

Totii ca articlulii definitii se mat declină și pronumele : biejer, acesti,
bieje, acestă ; diclea, „acestă ; jener, acelă; jene, acea; jeneă, acelii;
jolder, jolde, old, atare; wwelder, velche, mveldjea, care; ieder, jebe;
v

«

dpi
jedea, fiecare, precum și adjectivele: calificative, care
tivele,

d.e.:

Îdâner, frumosul;

(one,

precedii substan-

frumosa ; jones,

frumosulii ;

guter, bunulii ; gute, |buna ; 'gutea, bunuliă ete “)

Ezeple :
Sener Mann, acel bărbatit; jene Erau, acea femee; jencă
Edjloj, acel castelii ; jener Snabe, acelă băiată ;; jene Rebrerin,
acea învățătore ; jenez Stinb, acelii copilă. Egăner Mann (der
:-âne SRann), frumosul bărbatit ; gute Sante (Bie gute Sante),
. buna mătușe; gutes Măbdjen (da? gute Mădden), buna fată ete.
„ Declinaţiunea articlului nedefinitiă.
masculinii,

feminină,

N. ein; unii;
G.

eincă,

unui,

D. einem, unui;

A. einen,

unii;

|

eine, una, o;: :
-

ciner,

unei;

neutru,

eine, unii

|

cine

- - einer, unei;
cine, una;

Articluli nedefinitii n'are plurală, Toti
" clină Şi următorele pronume :

unui;

cinem, unui
cin, unii

ca articlulii nedefinitii se de-

_mein, meine, imein, meii, mea ;
fein, feine, Teiu, nică unulă,

dein, deine> dinu: 16, 1a;

nici una;

-.

fein, feine, fcin, stă, sa, (lui).
ipr, âpre, ibr, stă, sa, [ei];
aufer,- unfere, unfer, nostru; nostrăș
ŞBr, SDre, Apr, D-Vostră, D-Sale. [D-EI);
CUCT, €uete, cuer, vostru, Vostră.
ipr, Bre, lorii.*)

Exemple ::

|

Mein Bater, tatăl mei (tată-meii) ; meine Şreunbin, amica

mea ; ein et, patul mei.

o

E
o, neapărată trăouință, ca elevii și elevele, înainte de a ajun. ge la temele de tradusii, să i deelineze aceste vorbe orală și în scrisă.

N...

na.

| Declinaţiine (Abănberumg)
Singulară.
i

N, Mein,
G. meincă,
"D. mine.

|

!

„de men,

ij

e

ae
|

Meine

|

*:

Plurală.

mei;
almei,
mei,

meine,
meiner
îmeinen,

mei,”

mei;
al mer
mey;

meine, - --mel,

"'Ezemple:

Areimbe, amicului mei ; doine Ereunbin,

amicel

“tale; Daben Sic? ai D-Ta? Aveţi D-Vostră. ? Baben Cie mein
Bud)? aveţi D-Vostriăi cartea mea ?
Injer Bruber at Ape: ud,

-

fratele nostru 'are cartea D-

Vostre (sati D Tale).

i ||

Î.
er
| iubesci

Sut; pi săria die Blue,
D-Ta ? sai iubiţi

fl6rea; i Liebe, eii iubescii; fieden Sic?

D-Vostră ? i

Babe,

eii amii;

Daft du ? altu ?

geben, a da; mir, mie” (mi; geben Gie mir, daţi-mi! unb și; der Life,
> lingura; mo ? unde? der Etort, bastonulă; da3 Papier, hârtia; îft+ este;
er, elă; du, tu ; du bijt, tu ești; fleipia, sîrguitorii;

id) Bin, eă sâintii; fie,

ea, dânsa; Bier, aici; Die Pole, rosa; da3 Sejt, „caetulii.

|
” “Sotie den Bater. Du. Sif icițig, Gr ijt gat: &icit dan. IS -:
|
Babeceinen Stoc. Daft du in Bud? Sein ut îjt ăn. Dein
Fteunb îjt gut. Ecin Şreund it fleipig. Cie ft. Dier. Mo ijt fie?
|
| 2 Mein Qăfțel. Dein Papier ît gut. Sr Bud) îjt Dier. Unjer, Bater
| -îjt gut, Sieben Gie Dic Mutter, Die Mutter. it eibig- Geber Cie

î | mit ben caer! 3! Liebe bie Dume,
2.

+ =

“EX âimă unii bastonă. A tu.o carte? Ea are o, rosă
Pălăria mea este frumâsă. Acâstă hârtie e bună. Unde e :
densa? Amiculă nostru € aici. Fie-care amici. Nică anii amicii. .

D-Ta ai unii bastonii. AID-Ta, cartea mea ?Eă amii caetuli.

16

-

Aveţi D-Vostră lingura mea ? Dânsa e sirguitore. Daţi-mi
bastonulii me! lubesci D-Ta acâstă flâre? Fă amă unii
amici,
Conversaţiune.
To ijt fiee
TBo îjt mein ut?
Qicben Sie Ddieje Vlume?
Vajt du meinen Stoc ?

|
|
|

Sie ijt pier. ,
Sr Dut ijt Bier.
Sh) Liebe fie.
Ş9 Babe einen Stod unb einen But.

Despre Substantiviă (Bon
Substantivele limber

germane

dem Danptiuorte).

se împartă

și

se numescii ea şi acelea

ale limbei române, adică : Substantive
concrete (ănjaungânamen) şi
substantive abstracte (Merfmatânamen).
Substantivele concrete se subimpartii, în:
Proprii (Cigennamen!, co-

mune (Gattungânamen),
natmeny,

colective iCanumelnamen) şi materiale (Etojj
e

Despre declinaţiunea substantiveloră.
In limba germană sfintii trer feluri
de declinaţiuut :
1. Declinaţiunea forte ș ai forma, veche, care
are terminațiuni forte
variate,
"2. Deelinaţiunea slabă sai forma
nouă, şi. a 3. declinațiunea mixtă
sai neregulată, care formeză singu
l aruli după declinaţiunea forte, iar
pluralulii după declinațiunea slabă
.

Declinaţiunea forte,

O

N
SIG.

31

PD.

Ș

—
6,

em,

—.

Tabloulii terminaţiuniloriă,
declinaţiunea slabă,
—
et,

en,

eu,

7

declinațiunea mixtă,
!

—
e,

e,

—

17

E IO

Declinaţiunea forte,
——

A

declinațiunea slabă, .

.

e

(er),

en,

21 G.e
(ev),
= [ D. en (en),
Sl d.e
(ev,
-

.

y

en,
en
en,

Cl
en,
en,.
eu. ;

:

Observaţiune. . Totu substantivele femenine

sfinti

nevariabile la

"

LL

La

.

-

fingulară,

iu

“declinaţiunea mixtă

—

Declinaţiunea 1. (forte). .

declinaţiunea forte sati tare, care coprinde substantive
din tâte

genurile, distingemit patru clase, dintre care prima
clasă se pote privi
ca basă pentru cele-Valte trei, care nu sfintii decâtă
modificațiuni ne "cesitate de eufonie,
”

|

CLASA 1.

,

Genetivulii singulară în (3, nominativulă plurală
în e.
_

Masculint. .
Siuigulariă,

„

A. der Tag, diua

G. beâ Tagea, dilex
D. dem Tage, dilex
A. den Tag, diua.

N)

ON
A

“ Singularii,

diejer Gobn, acestă fiii

.

: Plurală.

biejeă Gobneâ, acestui fiii .
dielent Gofne, acestur fiii
diejen opun, pre acesti fii, -

„„
!

”

A. die Zage, dilele
". G. bec Tage,. dileloră

D. den Tagen, -ţileloriă

dicjen Sihnen, acestori fr

A. die Tage, dilele,
|

_Plurală,

bieje Călne, aceștifi
diejer Gifue, acestori fi

"dieje Sine, pre âceşti fil.
Feminină*).

,

Singulară,
A. die Rub, nuca

Singulară,
„biele Mu, acâstă nucă-

D. der Sub, nucir
d. bie Sup, nuca.

_.. Diejer Nuf, acestei nuci
dice Mu, acestă nucă

G. der Mug, nucit

diejer Muf, acestei nuci

%) Substantivele. feminine,
prima clasă. .

care primescii e la plurală,
Sa
.

]. Cionca, Gramatica limber germane,

m”
m.

4

:

”

salrolă
osatto
a

OUptworoltate
+

-

/-,

,
”

:

se ținii de
:
„2
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Plurală,

Plurală,.
bieje Miijje. aceste nuci
biejer SMiiije, acestorii nuc!
dicjen Miijjen, acestorii nuci
bicje Miifie, aceste nuci,

N. die Riiţie, nucile

G. der Siljie. nucilurii

„D. den SMiifjen, nucilorii

A. die Niije, nucile,

Neutru.
Singalarii.

Singular,

N. da3 Egifț,

corabia

G. be Emijţe,
D. demn Ediţie,
A. da3 Edjiij,

corăbiet
corăbiei
corabia.

N.
G.
D.
A.

die
der
den
die

Plurală,
Edijie,
corăbiile
Ediţie,
corăbiilorii
Eiţien
corăbiilorii
Edijie,
corăbiile.

Astii-felii se declină

cea mai

dicie3
bicjea
dicfem
dicfea

Seit, |
Sejteă,
Defte,
Seft,

caetulii

acesta

caetului
cactului

acestuia
"acestuia

caetulii

acesta,

Plurală.

dicje SDejte,
dicjer Defte,
bicjen Dejten,
dicțe Oefte,

caetele

acestea

cactelorit

acestora

cenetelorii

acestora

cactele

acestea

mare parte a substantivelorii masculine

şi neutre,
Substantivele masculine monosilabe.

care se ținii

de acestă

clasă, în-

dulcescii [modifică] la plurală vocalele : a, 9, u, în ă,5, îi, d.e.
Singular,
der OIit, craca

der
Der
der
der

Gajt, ospetele
Stag, urciorulii
Vilug, plugul
Sad, saculi

der

Gdaţy, :comâra

Plurală,.
die Mejte. crăcile

die Găjte, ospeţii
die Striige, urciorele
die Viliige. plugurile
die

Găde,

sacii;

die Ediţie, comorile

der Saft. sucul
die Săjte. sucuriie
der Gto. bastonulii
die Stie. bastonele
der Thurn, turnuliă
die Thjiirme. turnurile
der Babn, dintele,
die Bine, dinţii. etc.
Escepţiune facii următrele substantive:
der Mem, braţulti
der Dot, fitilulii
der Dol, pumnalul
ber Grad, gradul

der Vali, paiuliă
der Suf, copita
der Qaut, sonulii

der fab. cărarea
der Eu), «hcta
der Qac$8, somnul.

der Saud, respirarea
der
der
der
der

Sund, cânele
Monb, luna:
Runtt, punctul
Tag, diua;

der toţi, matena.

RIL

TE

Precum

DI

19
şi următârele substantive :

Der al, ţiparulii (pesce),
er Dar, vulturul.
er Staar, graurulii,
2. Vocala radicală a
la plurală:
Die Angit, tema; bie
rea; die Sub, vaca; die
banca; die Runţt, arta;

Die Male, țiparii.

Die Mare, vulturii.
Die Staare, graurii,
următorelorii substantive femenine se modifică

Srajt, puterea ; die Sau, scrofa; bie Art, secuSăwulit sai Gsjbmulit, umilătura; die Vant,
die Ctabt, orașulii; die Brumnit, incendiulii; bie

Quft, aeruliă; die Vian, peretele;

bie Brujt,

peptulii; die Cut, pofta.

die Rulit, umflătura; die Braut, miresa; bie 9au3, păduchele, die Şaujt,
pumnuli; die Magt, puterea; die Murit, cârnaţulii; die Şrugi, fructul;

die Magb,

servitorea ; bie Sunt,

corporaţiunea; die Gană,

gâsca; die,

Saua, şarecele. die MNuâjlucgt, subterfugiuli; die Bujamumentunit?), reu-

niunea, biz Grcuft, cripta; die Nadt, nâpten; bie Vand, mâna; die Magt,
cusătura; die Şaut, pelea; die Not), lipsa;
Observaţiune La dcelinarea substantibelorii polisilabe, care wait
accentulii tonicii pe ultima silabă, se omite adese-ori pentru cufonie £,

la Genetivii și Dativii singularii, d, €.: (dex Rănig) be Siniga, dem Sânig
regelui, (der Sonat,) de3 Sonata, dem Stonat, luner. Acelaşi lucra se
întâmplă la substantivele monosilabe, terminate prinr'o liquidă, daca silaba consistă dintr'o vocală lungă, d. e.: (der Edman', be3 Emman,
dem Ewan, lebeder. ba3 ie), des Qielă, dem Biel, țelulur,

3,
Intinitivă : jein, su fein, fire, a fi.
Indicativu, presinte,
Sing.

i bin, eă sfântă
du Bijt, tu ești

m. ex îjt

f.
1.

|

fie ijt
e8 îjt

Plur. wwir (ind, not sântemi
ibr feib, vot sunteți

fie finb, ei, ele sânti.

Lelii, ea este,
,

Ă

'

Der Şreunb, amiculii ; „Der Şij, pescele;
Baum, pomul;

gut, bunii ; Îclect, răi;

-*). Aceste “acut substantive nu
ma compusă.

se

da3 Pierb,

ung, juve,

calul;

bec

alt, bătrânii sait

usitâză la plurală,

decâtii înfor-

=. 20.

DUS U 3
vechii ; Elein,
neşă ; fleigig.
tare ; bad,
" obositi; tund,

faut, lemicii; , grob, mare; Turş, scurti; Iana, lungii ;
; îtart,
bogatii
reidy,
;
'stracăi
arm,
;
diligentăi
sait
silitorii
slabii; treu; fidelă sait credinciosi; reiț, copti; uuiide,
rătundiă; ja, da; nein, nu; und, si; îu, pre.

Fă Din jung. Du diţt ât. Der Sid if ud; cr îjt leu,
Die
er
re.
țin

ri; fie îlt gut. Da3 Bierd îlt ftart; c3 ijt gro.
itj
Ru
îit jad); er îjt mitde. ABir find leipig. Îpr ed
Freud"
Die Tie fim tund ; fie find (lei. Die Niifje find tei ; fie.
gut. Die Pierde find jad);ie ford mite. Vijt du miide ?

"Geid îpe jteipig 2 Gie finib faul. Sind fie arm? Dicjes Dejt at tein.
Ri

.

.

”

Observaţiune Adjectivulă ca predicatii nu este variabilă. .
'Tâte substantivele se seriii în limba germană cu literă mare,

4.

'Cu escă june. Noi sântemi bătrâni. Vol sinteți slabi. Eşti.
este mare;

. tu bogatii ? Securea

ca e bună.

Fă sintă mici.

Stntă ele bătrâne 2 Ei sânt tare. Sintă ele tari? Santi ei

rele.

- diligenți? Acele .securi sântii

Cărările

bune. Ţiparii

„sântii pesci. Caii sântii osteniţi. Acesti pomii este mare. Eşti
tu leheșii ? Nu, eii nu sântii leneşi.

" Conversaţiune.
„Bin id reid?..

-

Vii du fleijia?
Ceib ip. Îdmmad ? ,

,

Gind bicje Gtofje ut?
Şt biele

Rub seif?

er me

Sinddie Băume gro?
Şt Die: Sdmeţter fleifig?
Cind wir trei?

m

-

„|

Reiu, bu Bit acut.

Sa, îm bin gut-unb fleibia.
Rein, mir Tub ftarf.:

Rein, fie fund su Îdroad.

.

Sind die TZagelang?:.

me

1

Sa, fie îit reif..

-. Mein die Tage find furs.

,
„Î

Sas bic Băume Îinb grofi.
„Sa, bie Edmejter îit gut unb îleibia
Rein, îpe Îeid arm.
ie

- o4d,
hein, meă; meine, mea; dein, t&ii;: beine, ta; fein, stii; feine, sa; nidt
-mu; der Qauj, cursul; da3 Sapt, anul;

ba

Vein, piciorul,

ftalt, forma; der Edmanz, câda; der Gudyă, vulpea; die

die Ge:

Grbe, pămân-

„tul; der Sopi, capulii; der Şleib, silinţa sait 'sîrguința; der Şub, piciorulii; die Treue, fidelitatea sai crediuța; bie Beit, timpul; [ăn,
frumosi; Dăglid, urâtă; jdjnelt, iute, repede; [obenâmert), laudabilii;
"amăgtig, puternicii: Bod, înaltă; fer, forte sai prâ; bie Bate, pisica,
der Dugel, pastrea; uieine iifie, nucile mele.

| aer fund meineă Şreundez ijttreu, Dic ȘN aje ijt nidt tre. Der
Qauj der Jaţre ijt jel. Die Giijje bec Băgel find fur. Die
Beine find jtart. Die Madi der ănige. it grog. Die Căjvinge
der Giid)je find laug.Der Sopi unjere3 Pierde3 ijt grof. Meine

Sălne fin febr fleijig. Şt der Spunb rea? Sind die Zijde umb?
Şt das Piero miide? Simbbie Niijje cei ? Die Tijehe find nidt
Tub. Die Pierde find nicht miibe. Die iile Înb aid ref. Die
Şiijje der Săuje find nipt larg. :
Obsorvaţiune,
începutii.

1In

preposiţiunile interogative

|

verbulă + se

pune la

„6.

Regele e puternicii. Pământulii nu e pre mare. Fidelitatea

cânilorii e fârte-mare. Cursulă timpului e repede. Sirguinţa : *
fiului mei e laudabilă. Puterea, cailor e mare.

puternici. Copitele cailorii nu

Caii

sântii

sânti mari. Picirele mesei

sântii mi. Turnurile sânti înalte. Vulturii sântii păsări
mari. Dinţii cânelui sunti tari.
.

-Conver: sajiune.

ind dicje Siijie gut ?
Sind die Dunde tre?
- Ginb eure Siibe grob?

Cind die Cspne be3 Stinig3 grof?
Cind

die Giiije der Sâufe

grob?.

ga
Sa,
"Sa,
a,

bieje Niifie find îepr gut.
die unde find îreu. [jtart.
meine Siiipe find grob unb
die Sine beâ Riniga Îinb

[fepr aro.

Mein, biegiiebea iulie finb! Hlein,

ST
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ora
7.

Antmorten, răspundere;

şu antivorten, a răspunde ; jolgen, urmare;

su folgen, a urma saii a asculta,

Indicativu,
4 antworte, eii răspundi
du antmortejt, tu r&spundr
er antiwortet, elii răspunde
mit antmorten, not rEspundemii
ipr antiortet, vor răspundeți
fie antivorten,

ei răspundă.

presint.

ic)
du
er
pir
ibr

folge, eii urmeză
folaft, tu urmezi
folgt, elii urmeză
folgen, nor urmămii
folget, vot urmaţi

fie fotgen,

er urmeză.

Ser Şriibling, primăvara; bec Ara, mediculii
; der Garten, grădiua;
der Eonuner, vara; ter SDerbit, tâmna;
bec ARinter, €rna ; der Biirger
cetățenul; da Gejetz, legea ; bie Sutter,
mama; bie Tochter, fiica; bie
Echwejter, sora; dez Rat, sfatul; auf,
pe!
ŞJener, acelii; jenea, acelit; jene, acea; unfer,
nostru; unjere, nâstră;

meinc, mei sati mele, Die Satte, şobolanulii, cloţeanulă
saii chițeanulă ;
gleiden, a asemena ; gepăren, a aparține;
făreiben, a serie; geborden, a
asculta; oder, sai;
und, și; meinem

Bruber, fratelui tăi ; jene,

Şreunbe, amicului mei ; beineut

acer sai acele ; beiner SMutter,

mamei

tale.

Der Guja gleit dem Sume. Der Conm
er folgt (auţ)*) ben
Stiibling und der TBinter (au) den Verbit
. Der Biirger geordt
den Sefeţe. Der on folgt der utter.
Senes Pier gebărt mei=
men Greunide. Şene Shiijje gehăren beine
m Bruber, ID Îbreibe
meinem Sezte. Die Sunbe gleidhen den Şiidj
en. Diejes &ejt gebărt

der Edhvejter. Diejer Garten geht dem
Sinig. Gepăren bicje
dupe meiner Mutter ? Rein, fie gebăren
der Cdvejter. Golgen
die Biirger dem Mathe des Stânig3 ? Edbreibţt
bu deinem Freuube ?
6

fepreibe meinem Sobne.

”

E

a
8.
Ă
- Chiţeanulii semână $orecelui. Sâmână
pămontulă lunei?
Aparține acestă cală medicului ?
Scrieţi voi amicilorii vo-'

1

*) Vorbele puse în parantezii nu
se traducă,

rii

+
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ştri 2 Ascultaţi vol de legi? Elă nu urmâză sfatul nostru.
Scrii tu amicului tăi sai mamei tale? Ei serii amicului
mei. Ea nu răspunde amicului tăi. Răspundeţi voi fiiului
met? Da, noi rtspundemă fiiului tăi și fiicei tale. Nok urmămiă sfatul amicului nostru. Sântă aceste ghete ale mamel tale? Nu, aceste ghete aparţinii surorii amicului mei.
ăi

Conversaţiune.

Ereibit du deinem

Eobne

:

Qintiortet er deiner Dlutter?

freibe neinem

IF

ober

Deinem reunbe?
Gebârt jencâ Cdjifi dem Rânig?

Rein,

Sobue

und

meinem Greunbe?
jene3 dili gebort bem
Staate.

-

Sa, er antmortet der Mutter unb
der Scwejter.

Gebăren bieje Soule deiner Edime
fter?
!
Gebăren dieje Sejte deinem Sofne?
Geborgen die Biirger dem Gejetge? |

Rein, fie geBăren meiner Dutter.
Rein, fte gebăren meiner otet.
Sa, île geporden dem Gejeţge.

9.
er

Brief, epistola saii scrisorea ; die Blume,

malulii ; der ut, pălăria;
Rănigin, regina;

der Meg, calea;

florea; ba Thjier, ani-

baâ Papier, hârtia;

die

angenelm, plăcută ; [ieben, a iubi ; feunen, a cunâsce;

Tânnen, a put€; ermarten, a aştepta; fuen, a căuta; bejuden, a cerceta sati a visita ; finden, a afla sai a găsi; Bringen, a aduce; faufen,
a cumpăra ; vertaujen, a vinde ; aber, dar, însă ; Bier, aici; meine Geinbe,

inimicii mei; fonbern, ci ; wo ? unde ? imarunt ? pentru ce? nur, numal;
man fagt, se dice; man fpridt, se vorbesce; fdjon, deja; gut, buni
(adv. bine); genug, destulă ; ibn, pre elă saii pre dânsul ; Daft bu ? al

tu ? gejepen, vEdută; Daft bu ipu gejeben 2 War vădutii pre elă ? id fenne
fie, o cunoscii

(pre ea saii pre dânsa; ; gvei, doi, (sait două).

Reunjt du meine

SMutter ? Sa,

mein Greunb, id) fenne fie.

24
Să tenne mit. deine Swejter. Grwarten Sie”). einen Bricţ?
: Jiein, i) exivarte gwmei Brieţe. Bir fenmen
. dicje TBege night.
„Rennen Sie, dicțe: Blume ? Finden Sie unjere. Pierde nidt cbr
jbân ? Der Stopi und die Beine bicje3 SEhiere3 find febr lang-:
Guvartet er feinen Gajt? Bringen Sie diejen Brici meinem Coe.
oder meiner Todter ? Berfaufen Sie Spre Pierde? Bir evarten
„deinen Fteund unb beine Ehiwejter. Seunt ce. meine Săbne?
“Rein, er fennt nur deinen Freud. Cudit du deinen ut?
Rein, id) jude mit meinen But, jondern mein Papier, |

a
10. Cun6sceţi deja, acestă

/
o]

oraşi? Unde se vide hârtie?

Noi găsimit acâstă tomnă forte plăcută. Ei scriti amicului

mei o scrisore, Fiii mei sântii forte diligenți. Căiitaţi pălă- |
riile vostre? Cunosceţi D-Vâstră pe regele? Ei nu cunoscii
pe regele D-Vâstre, dar 'cunoscii pe regina D-Yostre. Pentru.
cenuiubiţi primăvara? Pentru ce nu cumpără tatăl D-Vâstre

acești cai? Pentru ce nu scrie sora ta serisorea? Unde
cumpăraţi D-Vâstră caetele acestea*+)? EI cdută florile sui" |
rorii mele.
o
o

Sit Sbr Bater Bier?
Sit Syre Mutter alt?
2
.
!

Conversaţiune,

|

Rein,
mein Bater îjt nigt Bier.
: Sa, mein Îteund, meine Dutter
|
if febr alt.

__%) Când ne adresămii către cineva în limba, germană, întrebuiuțămit
din politețăa treia persână plural. d. e. Sie find. Duamniata eşti sait
Domnia-Vostră sânteți. 'Totii ast-felă se întrebninţează și posesivulii

She. d. e. She Bater, tatălii D-Tale. Spre Mutter, mama D-Tale. Aceste

pronume se scriii cu literă mare. '
-”
LI
„%*) In limba germană se punti pronumele demonstrativă înaintea substantiveloriă.

i
a)

IN

“.

Stennen Sie meinen Art ?
Sinden

Sie

|

Mein, ip fenue în nigt.

unjere

Pierde nigt
febr în ?
Cuden ie Shren Ctod?
,
Ea
Bringeu Sic bieje Yricie meiner
Edpmejter oder einer Togter?

E
Sa, fie find (cbr î5n.
a
ein, mein reunb, id) fuce mei=
nen ut.
SĂ bringe fie iBrer Eleinen und
guten Xogter.
ii.

Indica

tiv,

imperiectă,

S) mar, eit eramiă (saă ei furt)
bu marți, tu erai (fuși)

er iar, elit era (fu)
air maren, nol eramii

|furămiă|

„ ip taret, voi eraţi (furăți)
“te maret, el erab |fură!
Die Gejagr, pericolută sati primejdia ; gefâbrlid), periculesii saii pri"mejdiosii; bie Tbiice, uşa: gliidlig, fericitii saii norocosii: ungliici, netericitii:.geforjam. ascultători: ungeboriau. neascultătoru; sujricben, mulţumitiă;

unsufrieben,

nemulțumită:

frant,

bolnavii;

mwadiant, vigilentit

„saii veghetorii; ojfen, deschisi: gejtern, iert; Beute, adi, eDemal8, odată, o„ dinioră; jet, acum ; ojt, adesea; fo, așa; şu, prâ; no, âncă; nod nigt,
âncă nu; weil, findt-că, pentrn că; jentene Dim acei pomi. arbori; mile
"-- chositii, ostenitit.

d)

mar geitern . frant. Dieje Stadt tpar

chemal3 fer

grof.

" Dieje Gtăbte tmaren chemal3 febr măktig. Die Gefabr meineă
“Greundes iar febr groji. Şene Băume tmaren chemată febr Klein.
Maren bie Pierde nos mit gu miide? Ter Meg tvar jeg lang
"und gețăbriid). Dicjer Arzt mar chemată reid und gliidli); er îjt
jegt arm nud ungliidiid.

Maren deine Ireunbe nidt ipier
? «Dice

Thjiire mar gejteru nidgt ojjen. IDr maret elemal3 oţt faul und
ungeborțam ; ipr jeid jet înumer fleibig und geborjam. 330 iparit
du gejtern? Barum imaren Gie fo ungujrieden ? Cind Cie shtie
den? Id Bin jegt febr gliidtid.
,
i
!
*] In limba germană nu există perfectul! simplu: Ei ful, tu fai ete.

De acea perfectulăi simplu,
perfectii.
,
*

se va traduce în limba

«

germană

prin im-

12,
Pentru ce erait amicii t& așa de nemulţumiţi? Acești
pomi erai odată ferte mici. Amiculit meit e forte credin-

ciosit, Cânii suntu

animale forte fidele. Regii crai odată

fârte puternici. Căile erai fârte bune. Noi [urămii torte obosiţi. Calea era forte rea şi primejdia (fu) mare. Pentru
ce era bolnavă amicul D-Tale? Noi furămit ieri forte bol-

navi. Fiii amicului meit erait odinidră forte fericiţi, acum
stintii nefericiţi, Nu erai mulţumitii ? Mama fu norocâsă.
Fiica e nefericită, fiindii-că mama ei (irc) este bolnavă. Eii
âncă nu sântit obositii, dar mama e obosită, fiindit-că e
bătrână.

Conversaţiune.
Maret ir nit gufrieben ?

Mein, air aren unşulrieben.

,
nipt febr treu ?
Maren Sie geftern nipt miibe?
,
Maru maren Sie geftern Îo ut
:
_ sufrieden?
Piti) marit du geftern?
TRaren deine Şreunbe uit treu

fan.
ÎS mar nidt miide, aber i mar
febr frant.
SReil meine Sohne ungeboriaut
atent,
Sc) mar frant.
Sein, meine Freunbe varen uite

TRarum ivarft du gefteru fo faul?
!

Ş%

TRaren die Sunbe deine3 Bruber

Sa, fie maren febr treu unb 1vad=

.

var

treu

[infideli].

nidt faut, id mar cbr
frant.

CLASA II.
Genetivulii sing, în c3, Nominativulii
Singulariă.
A. der Rand, marginea.

G. deă Sanbea, marginer:
„D. bem Ranbde, marginei.
„A. den Manb, marginea

plur. în et.

Masculină.
- Singulară,
i
fein ReidtBun, bogăţia sa.

jeineă Seidthumea, bogăției sale
feinent ReidtDume, bogăției sale
jeinen NeintBum, bogăţia sa.

Plurală.

Plurală.

AN. die Rănber, marginile

feine Reid)tBiinter, bowăţiile sale

G. der Mânber, marginilor
feiner Jteibthiimer, bogăţiilorii sale
D. den Rânbern, marginilorii — feinen Reidtgiimern, bogăţiilorii sale
A. bie Rânbder, marginile
feine Meidtbiimer, bogăţiile sale,

Neutru.
A.
G.
D.
A.

Singularii.
daâ Stinb, copilul
dt3 Stinbes, copilului
dem Sinbe, copilului
da3 Sind, copilulii.

Singulară.
unfer Bug, cartea nostră
unjereă Budeă, cărţii nostre
unferen Vude, cărții nostre
unfer Bu, cartea nostră.

Pluralii
A.
G.
D
„A.

die fRinbder,
deriStinber,
den Sinbern,
die Rinder,

Plurală
copiii
copiilrii
copiilori
copiit.

unfere Biider,
unjerer Bitdjer,
unjeren Biiperu
unjere Viider

cărţile nostre
cărțiloră nostre
cărțilorii nostre
cărțile nostre.

Astiăi-felă se declină și următorele substantive, modificândă la pluralii
“zocalele radicale : a,'0, u, în ă, 5, î, ber Gott, dumnedeulii ; bie Sitter,
dumnedeil; ber Raid, pădurea; die Mălber, pădurile; der Burn, vermele;

bie XBiirmer, verinil: der Gtraud, arbustulă, die Etrăuder, arbuştii; bec
Manu, bărbatulii; die Mânner, bărbaţii ete,

ber Geiit, spirituliă; ber Qeib, corpulă; der Drt, loculii: da

Int, ofi.

eiuiii: das Band, panglica; bad Bild, icâna; ba3 SBIatt, foia; da3 Brett,
scândura; da3 Buck, cartea; ba Dag, acoperișulii; ba3 Dori, sutul; da3
Ei, oulii; ba3 ag, specialitatea, meseria: da3 af, boloboculi, butia;
bas Gelb, câmpulii: bas Gelb, banii: da Glemag, apartumentulii; da Gemiith, inimă, |animus!: ba3 Gejoledit, genuliă: ba3 Genjpenţt, fantoma; ba3

Glas, păbarulă; das Glieb, membrulii; da3 Grab, grâpa,
ba3 ra, &rba; ba3 Gut,

bunulă: da3 Daupt, capulii

gefulii;

mormântulii;
da3 aus,

casa; ba$ Gol; lemnulii; bas, gorn, cornulii: ba3 Gopital, saii da3 Spital,

spitalul; ba Qubn, găina; ba3 alb, viţelul: da3 Aleib, haina; ba3 Bab,baia

scalda; da Rocn, grâul ,erăuntele, bas Sraut, buruena, €rba; daâ anunt
mielulii; ba3 Qanb, ţara; bas Qieb, cânteculii, cântarea, daâ 90, gaura,
ba5 Maul, gura [pentru vite!; da ejt, cuibulii, ba3 Ţfand, zălogulii ;
amanetulii: da3 Ma, rota; da3 Regiment, regimentuliă; ba3 Sei, sur-

ceaua,

ramura uscată,
o

da3 Sind, vita |cornută]; ba Egitd, scutulii»

i.
ii
i
i:
!!
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pavăza, țestulii; ba3 Sdlof;, castelulă; daă Sojvert, spada; da3 Etijt, înstitutulă, fandaţiunea [bisericescă]; da3 Tal, valea; da5 Tud), postavulii, .

„basmaua;

ba8 Volt, poporul ; da8 TReib, temeia ; da5

cuvântul.

Mort, vorba,

„.

Observaţiune. Substantivele masculineși neutre terminate în tun
totii astii-felii se declină,
”
|

13.
Indicativu,

imperiectii,

Sc antiortete, eii răspundeami

(răspunsti]

„Du antmortetejt, tu răspundeat frăspunsăși].:

:

"er antmortete, elii răspundea [răspunse]
mir antmorteten, not răspundeamii [răspunserămii]
îbe antmortetet, voi rispundeaţi [rispunserăţi]
fie antmorteten, oi rispundeaii |răspunseră].
S5 Îolgte, eii urmamii [urmat]

.

du folgtejt, tu urmat [urmași]
„er folgte,.

elit urma [urmă]

.

|

mit folgten, not urmamii [urmarămi]
ipr folgtet, vor urmaţi [orară
fie folgten, et urmaii [urnară].
aă Mer, lucruli, opulii, fapta; der Srieg, resbelulii, răsboiulii; der
1intergang, ruinarea,peirea, apunerea; der Yleiitijt, creionulă, [ceruza];
die Şcber, condeiulii, peniţa, pâna; bie Miiţe, căciula; die Aufunt,:
sosirea;
die Qage, situaţiunea; die” Qiebe, amorulii; veizenb,. ademeni. torii, atrăgătorii,

grațiosă

;

liebli,

"mică, rEă, crescuti; Debeutenb,

plăcută,

considerabilii;,

suavă;

unartig,-obraz-

munberbar,

miraculosii,

minunată; fe), ştse; perlieren, a perde; fpielen;a se juca; Loben, a lăuda;
„veruriaden, a causa; [egen a pune; gebrauden, a întrebuința, a ave
- trebuinţă de...; gefommen, veniti; âuferit, extremii; şei, cam; şiemz
[i gro&; cam mare, :măricelă; inumer, totă-deuna; mit, (preposiţiune,
care cere Dativulă). cu; mit dem Vater, cu tatălii; mit der Muttec, cu
mama; mit den Rindern, cu „copiii; Gier egen,- a oua,

29 .

n

“I5) jupte gejtern meine Biicher. Diejer Baum berliert jchon feine
Blătter, Tieje Stădte und dicţe Dorjer țind febr Îeău. Seunen Sie
meinen Şteuind? Epielteţt du nidt gejtern mit den Sindern uujere3
Veştea 2 Marum folgtejt du nidt dem Mathe dice Manne3? lun:
jere Ditâner egten gejter fe)3 Gier. Dieje Bălfer tvaren egena(3
febr arm. Die MNeidthiimer meine3 Colne3 jind Bebeutend. Man
„Tobt biejez Sind, tocit es jleipig it. Die Qicbe Gottes ijt grof, und
jeine STBerte find tunderbar. Barum jpieltejt du nicht mit diejen
Rinde 2 Rennjt ibu jennen Manu? Marum antivorteji du biejent
Maune ? 34) antvortete jeinem Mater. Barum Edreibeu Sie nidt
IÎbren Vriej? Reunjt du dieje3 Sind? Ginden Gic die Dage dicje3
pales nicht reizend? ABir envarteten gejtern unjere Freunde. Id
verfaujte mein Buc, eine Geber und meinen Bieijtiţt. 14.

Unde căuta tu pălăria ta? Acei copii erati adese-oră .
lăudaţi (man tobte) ; dânşii (fie) eraii totit-denna diligenți și .
forte

ascultători.

Nu găsiți

D-Vostră

forte frumâsă situa-

țiunea acestul oraşii? Pentru ce vinde regele caii sti? Pen-

tru ce nu era iubiti acesti omă ? Unde cumpărarăţi (faujtet) voi acestă hârtie ? Noi așteptariimi (ertvarteten) ieri so-'sirea fiilorii amicului meit. Pentru ce nu răspunqi mamei
tale? Bogăţiile acestui poporii sântă considerabile. Inima acestui omii e bună. Unde fu (ioar) ea ieri? Dânsa (fie) aştep-

ta pe sora amicului mei. Acoperișulii casei mele era fârte “
r&ii. Copiii surorii mele stintii forte ascultători. Căciula copilului meti e mică. Răsboiuli causeză ruina pop6reloriă.
Conversaţiune.
fennen Sie biefe Mânner.
Rarum verfauiteit du beine ierbe?
*

|
|

Rein, id) fenne fie nigt,
Rei îc. Geld braudte. ...-

-"

.
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Crmarteten Sie uit qejtern die
Antunit Sbreâ Bruberâ?
Ginb die Thăler bicjer Qânder
nicht reizend?
Saru Îpieltet îpe nicht mit an
feru Rinbern?
Sind die Săujer dicicâ Dorieâ ein

Sa, aber cr ijt nidt getonumen (n'a
sosită].
Ia îte find duberit lieblid und
reizenb.
Sir Îpielten nigt mit Spren Sindern, meil fie febr unartig find.
Die Văujer bdieiea Doried find

oder grof, Băplid oder fân?

- giemlid) grob [măricele] unb
febr ion.

19.
Infinitivă : Daben, su, Babe, a av€,
Indicativu,
S5 babe, eit ami
du Bajt, tu ar
er Bat, elii are.
Daâ Gejeent, daralii,

presinte.

mit Daben, noi avemit
ibr Dabt, vol aveţi
fie Daben, el aii,
presentulă;

die

fr,

cesorniculit, orologiulit
.

.

=

:

.

=

Sta, Carolii: șăten, a numira, şaglen, a plăti. a solvi; madyen, a face
fiir (preposiţiune

cu Acusativulii), pentru; fiir den Şreunb, pentru ami-

cul; fiir meinen Cofn, pentru fiuli

mei; viel, multi; ivenig, puţinii,

fie Baben Teine Biider, cl, ele n'aii cărți; die Sulb, datoria;

der Serr,

domnulii,

Sax Dat meine Feder und tmeinen Bieijtijt. Daft du meinen
Gto? ein. î% Babe dein Bud). aben Gie die Art meine$ Eo]=
ne3? Mein, i Babe die Mite Spre Gonez. Gr taujte gejtern
Biiber fii jeinen Cohn. Gebâren dieje Ecliţer dem Rinige oder
ber Stânigin? eine Mutter madte gejtern meiner Zăioejter cin
Gejpent. Daben Sie Fpren ut ion? Mein, i) habe nur meiute

Miige. Die gute uter fauţte Gejente fiir îbre Sinber.

16,
Aveţi D-Vestră creionulii mei ? Nu, creionul D- Tale e
la (Bei) Carol. Ea are o carte Și ună condei. Aii el unii
copilii saii doi copii? Fiiulii meii are deja uni c6sornicii.

31

Sora mea cumpără (faujte) ieri nuci pentru mama. Ai tu
scrisorile” mele ? Eii ami numai (nur) cărţile şi ercisnele

tale. Ati aceşti 6meni mulți bani?
puţini bani. Aceşti copii sântă

Nu, denșii (ţie) ai fârte

forte

leneși,

Are acestii pomii deja foi? Ei numiră

ci n'ati cărţi.

foile cărţii mele.

Tu plătesci datoria ta. Casele oraşului nostru

sânti forte

mari și frumose.
Concersaţiune.
Daben Gie mein Glaa ?
Gepărt bicjeă Edo den 86:
nige?
Baben bicfe Sinder Viider ?
,
Rauften Sie uit gejtern SMiije
”
fie meine Sinder ?
Vaben Sie bre Oejte unb pre
Biider ?
Saben Sie Sbre Edulb gesaplt:

Stein, ntein Vert, id) Babe e3 nidt.
Rein, diejcă Slob gepârt dem
Şreunde meineă Bateră.
Sa, Sie Baben Biidjer, BIeijtifte,
und Gedern.
Rein, ein Ereund, meil Spre
Sinder su ungeboriant maren.
Mein, min Verr, id Babe nur
meine Gedern.
Sa, i Babe fie aezagrt.

-]

plăcii]?

17.
Die Gegenb, regiunea; die Golgfamleit, ascultarea, docilitatea; rein!
curată, tbcuer, scumpii; alfein, singurii: gefunbeu, aflată, găsitii; gejehen,
vădutii; Bemunbert, admiratiă; gefaujt, cumpăratii: gefprieben, serisii, ver=
Toren, perdutii; aclejen, citită; verfanțt, vândutii; gelegt, pusi; gebract,
adusi, gejugt, căutatii; vergejien, uitati; aBgereijt, plecati; mann? când?
denn, fiindcă. îjt angefommen, a sosită; ber Şleip, silinţa,
Indicativu,
Sh Babe
du Bajt

=

er Bat

5

mic Baben
ipr Babt
îte Baben

3
2

periectă.

ei ami
tual

elia

nol ami
vol aţi
ei aii

Z

,
«

3

:
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„Bo dați du meinen BIeiftit. gefunben 2 34 Babe diejen Mann
“fon vit gejehen.
Să Babe die Xage dicţe3 Dorţe3 on vit Dervun=
dert. Maru Bat Sr Bater dicje3 Dau? nicht getauțt? Sat bein
Bruber den Brief nod) nicht gejericben ? Bir Baben unjern Sum
- gefterit berforen. Rasul îțt mit feinem Freunbe “angefommen. Şaben
Gie jeine Briefe jbon gelejen ? Marum Bat der Sânig Îein Căjloj
verfauțt ? linjere Biilner Daben gejtern fed)3 Gier gelegt. Man Bat
cin Bud) fiir Shre Todter gebradt. Marum Baben Sie Îbre Sive=
—fter uit gejuht? Dieje Binder Daben iDre SDiite berloren, iveil fie
faul find. Sajt bu deine Viicper bergețjen ? Mein;id Dabe aur, meine
Tedern, bergejjeu,
Observaţiune. Paiticipiulii trecută se separă de auxiliarulă stii şi
ze pune la sfârşitulii proposiţiunii, d. e Şd Babe beinen Sreuub unb beiz

en Şreunbdin gejegen, eii amii vădut pre amiculii tăi și pe amica ta..

18.

Pentru ce n'aţi adusă cartea D-Vâstră? Ei amit văquti
aqi pe fiiulii şi pe fiica D-Vostre. Unde ai cumpăratii acestă

pălărie? Pentru ce n'ai vândută caii tă? Et amii găsitii văile acestea forte frumose, Naţi admiratii D-Vostră
silinţa acestorii. copii? Da. ei ami admirată silința și. ascultarea lorii. Cândii ai adusii cărțile mele? N'aţi vădută:
cânii mei?

Da, ei

ami vădutit cânii

voştri, dar nu sânt |

curați. Ați veqută orașulii nostru? Noi amit vădutii numai
satele vâstre. A plecati mama D-Tale? Nu, mama n'a plecati, dar sora amicului meii a plecati.
i
Matunţ sade

„___.

Contersaţiune. *

Sie Se Bu nigt
" gebraudpt?|

* Marum Bajt du beine SDefle nod
„mit gejucbt? -

|
|

|

AReil ic e3 merlorent Babe,
ÎN

9) Babe fie Îdon gejudt, aber
id) babe fie no nidt gefunden.

33
Marum

Baben

fie bdicțe VBilber
nicht gefauit?
Mann Bat der Mann die Şăjier
gebrat?
Sind île [er] allein abgereijt?

Deil i fie şu tBeuer fine,
Cr Bat fie geftern gebraggt.
Rein, fie find mit den Rinbern
mteineă Gobneă abgereiţt,

SVaft du Mejter gejugt?

Şa, unb ic Babe “cină mit feda

Dat die Magb die Glăjer gebragt?

Rein,

" CLASA

fie

Cieru gefunben.
Bat fie nod mit ges
bragt,

III.

Genetivuli sing. în e5, Nominativii plur. ca Nom. sing.
N

.

>

.

.

.

Â.

.

Nasculină.
Singulară,
LON

. Der
„ de3
. Dem
„ den

Singulară.
jener Bater, acelii, tată
jeneă Bater3, acelui tată

Vater, tatăl
Bateră, tatălui
Mater, tatălui
Dater, tatălui.

jenem

Plurală.

. die SBăter, taţii

DR

SBater, acelui

tată

jenen Mater, acelui tată,
jene
jener
jenen
jene

. Der SBăter, taţilorii
. Den SBătern, taţiloriă

die Băter, taţii.

Plural
Băter, acel taţi
Bâter, acelorii taţi
Vătern, aceloră taţi
Vâter, acei taţi.

ON

.
„
„
+

bas
deă
dem
ba3

A Daia

Neutră.
Singulară..
Șenfter, ferestra,
Senjteră, ferestrei
Genfter, ferestrei
Genfter, ferestra,

.
.
.
+

Die
Der
den
die

Plural,
Genjter, ferestrele
Genjter, ferestreloră
Genjtern, ferestrelorii
Geniter, ferestrele,

I. Cionca, Gramatica limber germane.

Singulară
jene3 Binuner, acea odaie
jene3 Bimumeră, acelei odăi
jenem Bimmer, acelei odăi

jeneă Bimnmter, acea odaie.
Plural,

jene Binimer, acele odăi
jener Binumner, acelorii odăi _
jenen Bimmeru, aceloriă odăi
jene Binumer, acele odăr.

Asemenea se declină:

.

1. Tote substantivele masculine
neaccentuate:

cr şi el

și . neutre, care se termină în silabele

Substantivele urmiătre modifică vocala radicală :

Der der, agrulii ; bec Apfel, mărul ; der Bruber,

fratele ; “der Dame

“mer, ciocanulă ; der. Gamnuul, berbecele bătutii -(castratii) ; der. Danbel,
negoţulii ; der angel, lipsa, trebuinţa, defectulii (cusurulă) ; der Dantel,
mantaua; ber Magel, cuiulii; der Sattel, ştua; ber Snabel, cioculi ;
der Gdiager, cumnatulii ; der Vogel, pasărea; da3 Vicjel, nevăstuica,
2. Dont substantive feminine: die SMutter, mama, și die Todter, fiica,
„sfint susceptibile de „timlaut“ la plural, adecă modifică vocala radicală,

astii-felţi : bie Siitter,mamele; die Tâcpter, fiicele,

o

3, Substantivele neutre terminate în €, care ai prefixulă Ge, d. e.:
da3 Gebirge, muntele ; ba Gemelbe, portretulii, tabloulii; totii-asemenea

so declină și substantivulă : der Stăje, brânza.

19.
-

|

Indicatii,

. 3% Batte, eii aveam

imperiecti.

[avu]

"bu Batteft, tu aveai (avuși]

er Batte, el avea [avu]

mit Batten, not aveamii [avurămii]
ipr Battet, voi aveaţi [avurăţi]
fie Batten, ei aveai (avură).

Der Seprer, învățătorul;

der Sdiiler, şeolarulă, elevulă; der Shu:

“mader, cismaruliă; der Sănciber, eroitorulii; der Oheim,- sai det Dnfel,
unchiulti; die Sreinbiu,

amica,

prietena; ber

“gtaliener, Italianulii; die Arbeit, lucrulă,

!

Englănber, Englezulă; der

munca; der

Stiefel, cisma; bar

Spiegei, oglinda; der Vejudy, visita; folgjam, ascultătorii (următorii), docil; “genommen, luati; veriprogen, promisă; geșeigt,. arătată; gegeben,
dată; gefannt, cunoscutii; getonunten, veniti angefomumen, sosită; gereiit
nad), plecatii la....s pentru „+, gemagt, făcutii» gegejien, mâncatii; gut, bineadv.; ipnen, lori; oft, adese-ori, bie Muigabe, tema; die Yufgabene, temele,

Dattejt du mteinen Educider Îthon ojt gejehen? € Gin die Briider |

e

Sem

se mai

deine3 Şreunbes Îepon. abgeicijt? Bajt Du diejen Mann oft gejeben?
Der Ediiler patte jeine Vbeit - Îbon

gemadpt. Maru

DattenSie

-

e

35:

„den Bieijtiţt ger Ireunbin ni genom
d apr Dattet ben .
Sebrer mit” jeinen Ediilern don gejepen. Der“ Sebrer Bate.
einen “ Bruber ein Bud veriproden. SĂ Daite” deinem Brubder
mein Sud gegeigt. XBaruum gehorbit du beinem * Batet nicht
€ 6Ge: Dărte die Geber deinem Bruber oder deiner Edvejter? Ginb dieje
„. Ediiler nit febr jleijig
?- Sa, fie find febr fleipig und folgian. Die Genjter prea Bimuneră twwaren ofjen. at der Cdulmader,,
" meine Stiejel und Ehulje nod nidt gebragt ? 90 find Îre Tăd=
ter? Sie find mit ifren Vriidern abgereijt. ADic finden Biejeă Dinner
3u tleiu.
* Observaţiune. In limba germanii se pune complimentulii dreptă [o- biectuli drepti] înaintea complimentului nedreptit; d. e.Qait dubaă Bud

” „bee Sreunbin gegeben ? ai dată cartea amicel ?

20
S% Datte gegeben,,
„du Batteft geqeben,
er Datte gegeben,

eii dădusemii
tu dăduseși
el dăduse, etc.

Satie du nteinen Brubder fos ajt eleben ? - Veduseşi deja adese-ori.....

ep

pe: fratele meii ?

-

.

Acești școlari făcuseră deja. temele lori, Nu “cumperi”
acesteoglinqi? Tatăl meii dăduse mere fraţilorii mei. Fratemei : vânduse casa lui acestori Englez. Cun6sceţi pre.
aceşti. Italieni? "Al cunoscutii pe 'unchiulii meii?: Perduse sora D-Vostre orologiuli ei? Mantaseşi tu prânqă? Cioculii
acestorii păsări e forte lungă, dar piciorele lori -sântă forte
scurte: Fiicele cumnatului meă ai plecatii (find abgereijt) la
Berlin*). Nu seriseși âncă fratelui tău ? Nu, ami scrisii nsi tatălui meii. Ea sosise cu tatăl ei. Praţă mei promiseră,
*) Numele, propriă, cari nu se află - în voc: abulării, rămână în ambele i
limbi, cum'se află și în teme,
:
.

«
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o visită unchiului mei ; ei nai veniti âncă. Pentru ce n'a!
arătatii drumuliă (der T3eg) acestui omii? Al datit D-Ta mere
fiului meă? A adusi. croitorul hainele mele? Nu, dar

cismarulă.a adusi cismele D-Iale.

|

Consersaţiune.
Şaben Sie meinem Bruder Spre

Bimmer (don gegeiat ?
Sennen Sie jene Englânber ?
Sattejt bu meinen Brubder fdjon
gejeben ?
Renuit du die Dărfer unjerea
Qandea ?
Satten Sie Şpren Ediilern nict
ein Gejdent veriproen,

|

Ya, cer Bat mteine Bimmer (ou

aciepen.
Şa, î$ tenne Sie febr gut,
Mein, id) Batte teine Beit.
ein,

id fenne fie nod nigt.

Sa, îd Datte inen cin Gejent
veriproden, meil fie jo ileijig
un folqjant mvaren.
"ein, er Dat fie nod nidt gebragt,
aber er Bat verjprocheu, fie
feute su bringen.

Sat der Edumager bie Ecuge
meiner Zodter don gebradt?

21.
us, din Bei, la, aprâpe de; nad, după; feit, de; şu, a,la ; sâintă
preposiţiuni, care cerii casulă Dativă ;d. e. aus dem Bimmer,
din odaie;
bei der SRutter, la mama; nad den Bater, după tatălă ;
feit einer Etunbe,
de o oră.

Der Raufmann, neguţătorulă ; der Mejie, nepotulă ; die Sode, stpră-

mâna; bie tunde, ora; bie Stirde, biserica ; die Gule,
şcola; baâ Vermogen, averea ; bie Sie, înălțimea; utujterajt, exemplară ; open,
a
locui; fommen, a veni; auâgegangen, eșită ; fpăt, târţiă: mape
an der

“afel, aprope de tablă; neben, lângă ; neben

der Rice,

lângă

biserică,

Die Berge dieje3 Qandes find jepr od). Paben Sie die Gemălbe
unjeres Sânig3 jdon gejepen€ Der Sleij; biejer Sdiiler ijt mujter=
Baţt. Die She biejer Gebirge it Debentend. Mein Nejje ijt jăon
Îeit ciner TBode abgereijt. Ge ijt mit jeinem Bruber gefommen. Sit
Bt Bater su auje? Mein, mein VDerr, er îjt ausgegangen. Maren
Cie gejtern Bei Sprem Şteunbe? Mein, mein Bruder und id) waten

37.

Dei unjerem Onfel. Gr tpar fâhon jeit einer tunde angefonuuea.
Im Babe feit meiner Anfunjt Yhren Mater no) uit gejeben. Sat
Ie Bater jeine Sider jăjon verfauțt. Die SMagd fonunt au dem
SDauje meines Ediwageră. Sie ijt nad meinem Bruder angefom=
men; te ijt su-fpăt abgereijt.
:

22,

Sintii învățătorii mulţumiţi de (unit) fiii D-Vostre ? Denșii
(9 sântii forte mulțumiți, fiindii-că fiii mei sântii forte diligenţi. Eu amii perdutii cartea mea aprâpe de biserică. Unde
sânt fraţii voștri acum? Ei stintăi la învățătorul lori. Eli
caută cismele lui de o oră. Voi locuiaţi altă-dată (odini6ră)
la unchiul vostru. Acestit neguțătorii era odinidră fârte
bogati; elii a perdutiă averea sa de uni anit. După ernă
vine primăvara. Noi locuimii de o lună aprâpe de şeolă, Ei
ami aflati condciuli și creionulit t&ii aprope de tablă. Era cumnatulii vostru acasă? Nu, dânsul (er) eşise cu copiii
lui.
,
Conversaţiune.
to Daft bu beinen Bleijtijt verlo:
i
Ten?
Şit Ibre Şrau (domnă) Mutter su
Dauje?
Vaben Sie meineu Datel Îgon ge:
fepen?
Marum finb ie fo Îpât geto:
men?
Rommen Sie aus der Rice?
SindSie mit meinen Briibecra șauz
îrieben?
So 0 Bofen Cie meineu But gejun=
„den?

d)

i

" CLASA

Babe în Bei der Rice ver
loren.
Gie ijt feit einer Gtunbe auâge=
:
gangen.
Rein, id Babe iu feit einen Şapre
nidgt aejeen. |
Rei16) die Anfunţt meineă Edwas
ger ermwartete,
Rein, id fomme aus der Eule,
„Sa, îd bin mit ipnen febr gufrie=
den.
SI Babe Sbren ut nod) nigt ge:
funbden.
IV.

Genetivuli sing. « în $, pluralulii invariabilă,
»

8

Aaa

Masculină. _
Singular.
2 X. der Magen, carul
G. de3 VBagenă, carului
D. dem Sage, carului

Singulari.
"ein Şaben, ună firii."
cincă Şabdena, unul firăi citem Gaben,

A. den MBageu, carul,

unul

firii

einen aben, unii firă.

Plur alti.
N. die SRagen, cartile
"G. der SRagen, cartlori

Ă

Plur al,

cinige Zăben, unele fire ciniger Găbdent, unorit fire
einigen Găben, unori fire
cinige Găben, unele fire.

D. den SRagen,. carăloriă
A. die Sagen, cartile.

Neutră.
Singulară.
N. da5 Măbojen, fata

euer Băglein, părîuțulii vostru

D. dem SMădoben, fetei
A. da3 Măbopen, fata.

cure Bâdleină, păriuţului vostru
"curent Bădlein, părtuțului vostru
cuer Băglein, păriuţulă vostru.

Singulară,

G. be Dtăbepenă, fetei

„A.
""G.

“Plural.
die Măbgen, fetele
der Măbdjen, fetelorii

D. den Măoden, fetelorit

A. bie Măboen, fetele

Piurală,.

cure Bădlein, păriuţele vostre
curer Bădlein, păriuţeloră vostre
curen Bădfein, păriuţelarii vostre
. eure Dăcteiu, păriuţele văstre.

Astă-felii se declină :

1. Substantivele masculine şi neutre terminate” în cr, en
„cele următore

în en (disilabele masculine),

modificândă

șiș [ein și .

la pluralii

vo-

cala radicală : bet Garten, grădina ; die. Gărten, grădinile; der Boden,

|

" solulă, poduli

(easer) ;

der

(raben,

gropa

(artificială

saă

naturală) ;

„_:.bee Dafen, portulii; der Qaben, butica, oblonulă; ber Sfen,” soba, cupton

rolă ; der Shaben, paguba.
2. Substantivele masculine următore, care ati mal” “multe
Nom, singulară, și se declină ca cele terminate în
en:
der Buftabe sau Budftaben, litera,
|
dee Ducat
sai QDucaten,
'galbenulă.
der Gel3
saii Gallen,
stânca.
"der Şriebde
sai Orieben, . pacea.
„der Gunţe
sati Îinfen,
* scînteca.

forme

la

e

39

=

der Subtapie

der Gebante
„der Glaube
der Vaufe
der Viropf'
der Came

„der SBilte

sati “ SuBtapfen,

“urma,

sai Gebanten,. . gândul,
sai Glawhen,
credinţa.
sait Sanfen,
grămada.
sai
sai

iropien,:
Samen,

sai

Bile,

: dopulii.
sămânța.

voința,

Observaţiune. Substantivulă neutru ba8 Şety, inima. se declina:
Singulară,
A. A. da3 Serş, :nima
G.
deâ Derzenă, înimei
D.

dem

Verzen,

Plurală.
die Serzen, inimile
der VDerşen, inimiloră

.

inimet,

den Derjen,

inimiloriă.

23.
Durd), prin ; gegen, către, contra; one, fără; von, de, dela, din;
der Sanbmann, țărannlă ; die Tante, mătuşa; Suie, Lnisa; Veinrid,
Enrică ; bie Biele, livadia, livedea, lunca ; der Megen, plâia ; der Regen=
- Îirm,

umbrela;

die Ctrafe,

uliţa, strada,

b(e Reije, voiagiulă,

călt-

toria ; bie Grlaubni, permisiunea; ba8 SMetall, motalulă; ber Berg,
“muntele; ber Gulden, forinuliă (valoreză 2 Lei 50 b.); da3 Studium,
studiulii ; daâ Cijen, ferulii ; bie Gebulb, răbdarea, pacienţa ; bet Gerud,
mirosulii (odorea); da3 Veildjen, viorcua ; der Beutel, punga ; der Molt,

rugina ; der Vagel, grindina ; baâ Sejjer, cuțitul ; fitgen, a șede ; jpabden,
a păgubi; ftriten, a împleti (ciorapi cu ochiuri sai cu găurele) ; bilben,
a forma ; beunberu, a admira ; ermweiter, a desvolta, a lărgi, a întinde ;

verviijten, a pusti! ; zieben, a trage ; erbalten, a primi, primitit ; fpreden,
a vorbi; i

Îprede, eii vorbescii;

bu fprigit, tu vorbesci;

cr Îpridt,

elă vorbesce ș mir fpreden, noi vorbimi ; igr predet, vot vorbiţi; fte
Îpreden, el vorbescăi ; gejproen, vorbiti ; bei mir, la mine ; id Bin gez
tommen, amă venită.

pr Nejie mar gegen den Millen de3 Mater bei mir. Sennen
„ie den Namen jene3 Dore ? SĂ fenne den Ramen dicjes Seljens, .
„ir Baben dicjen Garten und dieje Mieje mit Sdaden vertauft. 9Bo
ijt ir Mădeen? Quije, meine Todtet, jit bei dem Dien uub ftridt.
».
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Ginden Sie die făden nidif febr jdpăn? Epreen Sie von bdiejem

Garten pber bon jenem. Sind Sie mit Spren Silnen gefome
n.
Gie iit one Negenjăirm ausgegangen. ie jinb nidt dur
jene
Ctraje gefommen. Marum baben Gie dieje eije one
meine
Grlaubnij und gegen den MBillen rev Shutter gemadt ? Maru

find Sie one Îpr Mădăen gefommen? Sommen jene
Mădoen auz

der Chule? Mein, fie tommen au3 der Stire. Die age
bieje3
Gartens îjt reizend. Der auf dicjeă Băcleins îjt fjepe pân.
Rai]
babe dieje3 Pierd von cinem Staliener getauțt.
Observaţiune,
iar bon Dativulă,

Preposiţiunile gegen, burg, şi one, ceri Acusativulă,

24.
Enrică a primită uni galbeni Şi ună fiorenii de la mama
sa. Acestii ţăranii vorbesce adese-ori despre (von) grădini
Și livedi. Studiulii formâză inima, Şi desvoltă. spiritulă.
Eu

admiră răbdarea învățătoruluiși diligența școlarilorit. Mama
iubesce f6rte multii (fegr biet) mirosulii viorelei. Luisa a primită o pungă de la unchiul ci şi unii câsornicii (Ur) de

la mătușa

mea. Pentru ce n'ai

venită prin acestă

vale?

Ami eşitii fără umbrelă și plâia era forte mare, Aţi venită

prin satii sai prin oraşii? Rugina vatamă unele metale. Grindina pustiesce adese-ori grădinele. Ami cumpărată acesti
cuţiti de la Enricii. Acestii copil a eșitii fără permisiunea

mamei lui. Pentru
vostru?

ce aţi plecati fără voința învățătorului
Conversaţiune.

SDaben

ie

Sgre

Gărten

(bon

vertaujt?

Marum find fie geqen den Stillen

Sfter Brau Shutter abgereijt?

Sa, mein Gerr, aber îd Dabe Sie

mit Saden

verfauft.

ŞĂ bin nit gegen ibren Miilen
abgereiit, id) Babe die Meife mit
ibrer Erlaubnib gemagt.

-

II

;
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e

Sind

ie

mit Sbrem

Mădoen .

viele

Epreden

von den Dăfen
unjereă 9anbeâ?

Cie

Sa, diejeă Măbopen îjt febr îlei=

3ufrieden?
Geiente era
Dalten?

Bat Veinrid
,

e

Big unb treu,
Sa, er Bat că Gulden von jeiz
nem Bater unb einen Dufaten
von jeiner Shutter erpalten,
Fa, id finbe fie fer grob und
ibân

Declinaţiunea slabă.
Deelinaţiunea slabă nu coprinde de câtii substantive masculine și feminine și nu admite nici odată modificarea (lumlaut) vocalelorii radicali
La acestă declinaţiunu distingemii două clase de substtntive,

Q, 0, 1,

CLASA

1.

Substantive, care primesc terminațiunea en în tote casurile, afară de
Nom. sing. la cele masculine şi afară do casurile sing. la cele feminine.
Masculiniă,

Singulară.
A, der

Selb,

eroulii

G. deă

Solden,

melder

eroului

D. dem Selden,
A..Dden Selden,

— veldea Derru.

eroului , mveldem Vertu,
eroulă
elen Gerrn,

Plurulă.

N.
G
D,
„d.

die
der
den
die

Singulariă.
Serr*),

care

|
domnii?

cărui domnii?

cărul domnii?
cărur domni?

Plural.

Selden,
elen,
elden,
Velben,

eroil
eroiloră
eroilorii
eroii.

mele Serren, cari domni?
ivelder Derren, cărorii domni?
meldjeni Decren, cărorii domni?
mele Verren, cari domni?

Feminină
Singulari,

A.
G.
D.
A.

die
der
der
die

A.
G.
D.
A.

die
der
den
die

Grau,
Ărau,
rau,
Stau,

Singulariăi.

femeea
femeir
femeii
femeea.

Plurală,

Şrauen.
Șrauen,
Îtauen,
Erauen,

*) Substantivulii

femeile
femeilorii
femeiloriă
femeile,

SVerr

primesee

avelhe
melder
aeldjer
mele

stânigin,
Sănigin,
Sânigin,
Stonigin,

care
cărel
cărei
care

regină?
regini?
regini ?
regină?

Plurală,
mvelde Răniginnen,**) care regini?
melder Riniginnen,
căror regini?
mvelden Stâniginnen, cărorii regini?
avelbe

Stâniginneu,

la sing,

n, la plur.

cărorii regiui?

cn.

*£) Substantivele feminine terminate în în dupliâcă la plurală ecnsonanta n.
.
*
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Astă-felii se declină : :
1. Uuele din substantivele
a) Numele următore

masculine:

|

de bărb ţi, de copii şi de animale, care odinidră

se terminaii în €, dintre care unele mai -conservă
Der An, străbunulăi (li sing. puţinii usitatit) ; der
Ged, obrazuiculă, omii închipuiti, gogomanii; bec
nionulă; bet Graf, contele; ber elb, eroulă ; ber

âncă
Giirit,
Gcjell,
Şirt

acâstă formă :
principele; der
calfă, compa/e), păstorulă,

der Menț, omulii ; der Marr, nebunulii; der Edenf, păharniculii, câr!
cimarulii; ber Soiitg (e), pnşcaşulă, (plăieşă); der Tor,

Smintitulă, ton.

tulă ; der Dorjabe, predecesorulii,
x ume de popdre.
Ter Sofe.

Morulii,

"Negrulii ;

der Tatar,

Tătarulă

der

Barbat,

barbarulă ; der Soktentotte, Hotentotulii.
Nume

de animale.

Der Bir, ursulii ; der Eleppani, elefantul ; der Șint, piţigoiulii ; ber
Neoparb, leopardulii; der Sime, leulit ; der Dă, houlă ; der Molpp, polipulii ; bec

Spaţ,

„b) Numele țbărbătese!) de origină străină,
are accentulii tonică,

d. e.:

dacă ultima

lori

silabă

der G$riit, creştinuli ; Der Student, studen-

tulă ; der Mufitant, inusicantulăi ; der Prins, prinţul (principele) ; der
Şitefopţ, filosofulii ; der Sujar, husarulăi,
Observaţiune.
tonică, numele

Escepţiune

faci,

de-zi ultima silabă are

de origină străină terminate

în : al, at,

an.

accentuliă
ou, ier, d.

e.: der Xomiral, admiralulă; der Rarbinal, cardinalulii; der Sotar, notarulă; der Bifar, vicarulii; der Rajtelan, eastelanulii; der Epion, spionulii ;
der Patron, patronulă; derDAfisier, ofiţerulii; der Grenabir, grenadirulii ;
der Sajor, maiorulit ; şi âncă câteva, care tâte ţină de declinaţiunea forte.
„De acdstă declinaţiune mai ţinii âncă tote substantivele femenine, *

care nu se terinînă îîn:. €, el şi er.

25.
Die

„Die

Ragtigall,

Edwierigfeit,

.

vrabia.

privighetărea;

die

Nadrigt,

noutatea, şcirea,

vestea;

greutatea, dificultatea; bie Sajt, sarcina; der Gejang,

„eantulii, die mijfenhesaţt, şciinţa; bie Duelle, isvorulii, da3 Vergaiigen, plă-

”
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cerea; bie Zhatb.

fapta,

_—

i

acţiunea; bie Magrfeit, aderărulă,

verita:ea;

der Blid, privirea; der - Babu, dintele; da3 Saar, părul; ba Sgidial, :
sorta (sortea); da3 ABopl, binele; baâ Baterlanb, patria; bie Beitung, ga-

zeta, diarulii, jurnalulii; bie Gcjbjidte, istoria; die Nadwelt, posteritatea;
ba

Berbrepen, crima; der fnabe, băiatulii,

der Mabe, corbul; bieTu:

genb. virtutea; Columbus, Columbii; Şmeritu, America; interejiant, înteresantii; janft, dulce, blândă, domolit; geijtvolf, plinii de spiritii (spirituală); sori, albii; ÎBtoary, negru; Trauă, creţii, încrețitii, crestatii;
fGăblid, păgubitoriă, perniciosii; viel. multă; fâmpfen, a lupta; lefen,
„citi; entbeden, a descoperi; tragen, a purta; erireuen, a îubucura; if er:
fceuen, a se bucura; iiberliejern, a transmite; gejtorben, mortă, efe, în"nainte
namit

de, înainte

ca,., îmmer,

mereu,

totii-deuna; id

Babe

Teine Beit,

timpii.

Saben Eie. jăjon Nadricten von Srem fer one erbatten ?
Mit tvelden Cowierigteiten Batte Gotumbus gu fâmpfen, ehe er
Vmerita entbedte! Die Dăen tragen voit grope Xajten. Sat Ir
Sere Bruder gute Madridten aus Paris gebragt? Der Gejang
der Radtigailen erfreut die Vergen der Menjden. Die MBijjenjehaf=
ten find fiic biele. Menjehen cine Duelle de Vergniigenă. Die
Spaten unferer Borjaren ivaren groji. Der Mejje de3 Şiiriten it.
“no:h nipt abgereițt. Sind die Săfne de3 VDerrn Graţen don an=
-. gefomimen 2 Sinder unb Parren fpreden ojt die Mabrheit. Ser
Blit dez Grephanten îjt janțt und geijtboll..
Die Menjben find
uit inumer mit iprem Edjidjale gujrieden. Die Naben find jăoarş.
Die Oottentotten Baben iveie Băbne, fraujes,. Îbioarges aa und
tleine Sănbde und die.

„

5

26.
N'avu Columbă să lupte contra multorii greutăţi, inainte
de a descoperi America ? Sântii 6menii totit-d'6una mulțu-

--miţă cu sorta loră? Cântulii (cântecul) vrăbiiloră nu este
plăcutii. Mulţi eroi ai muritii pentru

binele

patriei loră.

44

Aţi vădutii deja castelele principelui nostruAţi
? cititi gazetele?
Stintii noutăţile bune ? Istoria transmite posterităţii crimele
și virtuțile Gmenilori. Istoria este oglinda faptelor Gmeniloriă
şi a timpurilorii. Ei amit făcutii aqi o visită domnului Conte.

Conversaţiune,
Vaben

Sie gqute Radrifteu
Sbren Briibern

von

|

erbalten?

Cejen Sie nie die Seitung Sbrea
Vaterlanbeă ?
SVaben Sic bem Derrn Garbinal
Îdon cinen Vefucd) gemadt ?
Sind die Menjoe îmuner mit
iBrem Sitjate şufricben ?
Sind Sie sujrieben ?
Sit der Gejang der Spaen ange- -

-

nebu ?

Stein, îie Baden nod) nipt gejorie:
Sa. id) leje

ben

fie mit

vielem Ver
giigen.
Sein. id Datte Teine Beit.
i
Mit iminer,
Sa, mein Berr.
Gr iit nidt îv angenepm

„

wie der

Gefang ber Ginten,

27.
Die Prinsejjin, princesa; der Mapomebaner, Mahomedanulii; da3 Naub-

tpier, animalulii feroce, auimalulă carnivori ; Ştalieu,
Italia; “Sriecenland. Grecia; Palăjtina, Palestina; die Qanblung, acțiunea, isprava,
fapta; bie Duftertjamteit. atențiuuea; Berunberu, a admira; bie Vemun:
berungs admiraţiunea ; die Uniforu. unitorma ; da3
Gold, aurulii ; bag
Gilber, argintuliă; die Gaitjreundiaft» ospitalitatea;
die Piligt, datorința,

obligaţiunea ; biz Slagt,

bătaia ; der

Sieg, victoria,

învingerea ; der

Nderbau, agricultura ; der, Danbel, comerţulii; ba3 Seen,
viața; der Sirz

per, corpulii; die Sete, suflatualii; die Erjiegung, edueaţiunea;
die Dăbigteit, cumpătarea; bie Xrbeitiamteit, activitatea; bie Erbalteriu, conserva
-

tricea, conservatărea; bie GzjunbBeit, sănătatea,
der Si, sediul ; die
Preibeit. libertatea; der Mut, euragiulii; giinitig, favorabilă;
cijeriiidtig,
Jelosti; wiinjdenâmwertţ, de dorită; Iug, inteligenti;
geăfuliy, de obicei,
de ordinară; jeber, jede, jebeă, fie-care; stivei,
doi, Biiten, a pădi; bejreien.
a libera; glânsen, a luci, a străluci ; Defiţen, a
poseda, verbienen, a merita ; utterj beiden, a deosebi, a distinge; eDren, a onora,
a cinsti ; mie,
cum ? ter Mojior, roșiorulii,

Bir ebren bie Tugenden unjerer Borjabren dură unțere
Sand=
lungen. Die SDijiziere dicjes Regiments find grof und fepân.
ln=
.

!
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jere Brinşejjinnen Baben cine Meije nad (în) Ştalien gemcăt, Die
Dirten iiten die Odjen, die Siipe und die Sălber. Die TDaten
jedeă Selden berdienen unjere Mufntertjamteit und Vewunbderung.
Tie Ghrijten befreiten Valăjtinaa u3 (din) den Sânden der 9opa
mebdaner, Daft du Îdpon cinen Băren gejegen ? Die Gleppanten Îind
febr tluge Epiere, Die Uniforma jener SDifiziere glănzt von Got und
Cilber. Unfer Sonig bejigt biele Megimenter Mojdiori. Gijeriitgtige
Meniegen find gevăbulid) ungliidlid. Sie Gajtieuubichajt îjt cine
Piliht Țiir jeden Menjehen.
28.

Eli vorbesce despre curagiulă și victoriile soldaţilorii
noștri. Pacea e favorabilă agriculturiă, comerţului, artelorii
şi sciințelorii. Viaţa omului are, ca anulii, primăvara, vara,

t6mna și erna sa. Dumnedeit a datii omului unii corpii și

unii sufletii. Educaţiunea singură distinge omi de omi.
Cumpătarea şi activitatea stintii conservătorele sănătății.
Grecia era odinioră sediulii libertăţii, artelorit şi sciințeloriă.
Nu găsiți D-Vâstră uniforma acestorii ofițeri torte frumâsă?

Nu admiraţi curagiulii și isprăvile acestori eroi.
Concersaţiune.
„Ginden

Sie

Saben Sie

:

die Uniform bieler
Offiziere (Bon?
îdon eoparben ge:
febeu ?

|.

Ya, îc finbe fie febr fiu.
Sa, mein Sreunb, î$ Babe don
Seoparden, Sămen und Băren
gejeben.

Marum îjt ber Şrieden fo wwiin:
”
Îcenâmertp ?

AReil ec Dem Dterbau, dem Dau:
del, den Siinjten und ben

Telie3 Bolt bejreite Serufalen
auă ben Gânbden der Mobame:
baner?
YBejigt euer Râniq viele Solbaten?
i

Vifienfaften giinitig îjt.
Dic Gprijten befreiten Serufaleu
au3 den Dânbden ber Dofame
daner,
Er bejigt vicle Biegimenter Sol=
aten. |
.

+

.

46.
CLASA II.

Substantivele, care primescă în tote casurile terminaţiunea

,

Masculină.

-

„

N

Singutară, ,

Singulură,

A. Sbr oten, mesagerulti lorii
G. ibreâ Boten mesagerului lorii
D. iprem Boten, mesagerulurlorii

jener Nomâne, acelii Români
jenea Romănen, acelui Românii .
jenen Momânen, acelui Românii

A. ipren Voten, mesagerulii lori.
Pluraliă.

_

-jenen Romănen, acelii Români.
a

Plurală.

"N. ipre Boten, mesageril lori
G.

jene Nomănen,

ibrer Boten, mesagerilorii lorii

!

jenen Romănen, aceloră Români
jene Romănen, acel Român,

Feminină.

Singulară.

îBrer SBiene, albiner loră

d. îpre Biene, albina loriă,.
Plurală.

,

-

Singulară.

„A, pre Biene, albina lorii-„GG. ibrerBiene, albinei lorii

„De

jene Gabel, - acea furculiță
jener Glabel, acelel furculiţe

„1

jener Gabel, acelei fureuliţe

„ jene Gabi, acea fureuliţă,

|

N

N, îpre Vienen, albinele lori

-G, ibrer Bieneu, albineloră lori D. ipren Bicren, ălbinelorii lorii

acei Români

jener Romănen, acelorii Români

'D. iîbren Boten, mesagerilorii
lori
„«d. ipre Boten, mesagerii lorii..

=

.

n.

Pluvală,

jene Gabeln, acele farculiţe
jener Gabeln, acelorii furculiţe
- - jener Gabeln, acelorii furenlițe

d. tre Bienen, albinele lori.

Îene Gateln,. acele furculiţe.

Astăi- felii se declină ; Numele masculine €» bărbaţi, de popore şi de
animale îîn €, şi câteva de popore terminate în silabele neintonate ar saii
cr, d, e.: der Iingar, Ungurulii; der Baier. Bavarezulă.
2. Numele feminine terminaţe
în e, el, ev".

29. .:
Positivulă. - "ein, mică

5

alt, bătrână . +
a

„„

Comparativulă,
Heiner,
„- ălter,

mai mică
mai bătrânii

-

grof. mare

-.-

griper, mai mare.

ung, tănără, june
-„velje, înțeleptii

-

jituger, măr teutrii, mat june

.,

încijer, mal înțeleptii,

Ter Oriede, tăreculii ; ber Atpener, Atenianulă ; die Spartaner, Spartanii; dieSaţe, pisica; die Birne, para (pcra), die digte, nepâta,; die Xufz
gabe, tema; derTiger,
T
tigrulii; die Înjel, insula; die Nabel, aculă ; die
Stednabel, aculii cu gămălie; die Şabel. fabula; die Ewalbe, rândunica ,
răndunezaa; der Vnfang;
prevestitorulii,

începutul;

inainte mergătorulă

der

Aiie, maimuța ; der Borbote,

; der. Slave,

selavulii ;

bie Sile,

blândeţea; bie Gârte, duritatea, asprimea, vertoșia; ber jiu, lingura;
mutBiq, curagiosii; grobmilthig, ggenerosii: graujant, crudii, aspru, tirană;

tapier» vitezii; fterblid, muritorii; 1veid), mole; nerfiindigen, a anunţa ș bez |
„ Banbelit a trata; alle, toţi, 16te; în Gegentbeit, din contră, din potrivă;ăi
febr, pre; eben Îo, toții aşa (de). + al8, decâtii, ea.

Die SMăuje find tleiner al die MNatten. Die Sunde Îinb treuer Al3 die Ragen. Die

Românen

Baden

febr. tapiere Sotbaten.
. 34 ă

Babe bon meinem Bater fedg3 Bien eralten. SDajt du jâhon Beine
Sujgaben gemadjt? Dic Qămen find eDen fo mutig als die Tiger,
Tie Qâtven find gropmiitpiger und nicht jo graujam al5 die Siger..
Die Giriedgen ivaren epemals tapțerer af jet. Gind deine Edjwez
ftern nicht jiinger a(ă du ? Dieje Gabelu find biel ftărter ud Ț5=
nec ală jene. Xă) Batte den Boten einen Brief fir. meinen Onfel
gegeben. fattejt du: on cinen Qăwen: gejeen 2 Der Bote Batte
- meinem Refjen einen Brief gebradt. Belen: Bolfe geDăren bieje

» Snjeln?Dieje gehăren alle den Suglânderu. Suije Bat alle ibre .
Radeln vertoren. Alle Menjăen find jterblid). Saben Sie alle bieje
Dabeln fo gelejen ? Die Antunft der Cdvalbeu vertiindigt: den
Anfang de3 ariibtiuge.
Observaţiune,

Comparativulit unui adjectivi ii se formeză adăugi ândi

positivului silaba er sait simplulii 7, dacă adjectivulă

se

termină

în [3 ”

"Cea mai mare parte din adjective modifică îîn comparativii vocalele radicale : q,.0, u, în ă,5, i.
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30.
Surorile

mele

stintit mai tinere: ca tine.

De

care in-

sule vorbiţi voi?. Maimuţele asemănă multi Gmenilorii.
Nu sântii chițeanii mai mari ca șârecii? Când aţi făcutii
temele vostre? Rondunelele sintii prevestitârele primăverii.
Atenienii trata pe sclavii lorii cu blândeţe, Spartanii din
contră, îi trataii cu asprime. Tata vânduse deja calului sâi
nepotului notarului. Nu primise ea scrisorea nepotului ei?
AI scrisii surorilorit vâstre ? Unde aţi cumpiratii aceste ace
cu gămălie ? Mama a cumptratit pentru nepâtele că furevliţe, cuțite și linguri. Livedile nostre eraiă altă dată mai mari

și mal

frumâse

ca acumi. Ei eraii mai

fericiţi ca noi.

Aceste condeie nu sântit așa.de bune ca condeiele mele.
Conversaţiune.
Cind die Matten nipt Eeiner af3
die SMăâuje?
Mann Baben Sie pre Mulquben
gemadt ?

To Baben Sie bieje

ete pe:

|

Mein, fie find viel griber.
YĂ

Babe

meine

|
ufgaben no
nit gemagt.

Bei Şbrem Şerrn Bruber.

auft

Mele

Bolte gepăren bieje Şu:
feln ?

”
Cind dieje Gedern gut?
»
Vaben Sic alle Nufgaben gemagt?

Sie gepărten
nern, aber

epemal3 den tpez
jet gepăren fie
den Englândern.
Mein, fie finb nidt Îo qut at3
jene, fie find zu mei. ,
Şa. 1 Babe fie ale gemagt.

Declinațiunea miztă sai neregulată.
La declinaţiunea mixtă saii neregulată, care nu coprinde de câtă substantive masculine, distingemă două clase :

d

!

CLASA 1.

Genetivulii sing. în e8, pluralulii în en.
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Masculină.
Singulară,
A. der Shinery, durerea

Plural,
die Sdymerzen, durerile

G. beâEdmerzenă, dureril
D. bemSdmerge, durerii
A. denSomers, durerea.

der Cmerien, durerilorii
den Sdnterzen. durerilorii
die Edmerzen, durerile.
Neutru.

N

Singulară.

:

Plurală.

N. da3 Snfelt, insectuliă

die Oujelten, insectele

G. be3 Înfeftcâ, insectului
D. dem Înjefte, insectului .
A. da3 Înjett, insectulii.

der Înfeften, insectelorii
den Înjeften, insectelorii
die Sufekten, insectele,

Asti-felii se declină substantivele masculine următore :

1. Ter Diamant, diamantuliă; der Dorn, mărăcinele, spinele; der Şorit,
pădurea (cultivată); der Gau,

districtul; ber Qorberr, dafinulii, laurulă;

der Saft, catartulii; der Eee, laculii; (bie Eee, marea); der Eporn, pintenulii, der Etaat, statul; ber Uinterthan, supusulii, (unel puteri); ber
Bierrat), ornamentulii, podoba; der Bină, interesulii (unuW'eapitală.)

Observaţiune.

Substantivulă îinterthau urmeză

câte-odată prima

clasă a declinaţiunei slabe.

2, Substantivele neutre următore: da3 Bett, patulă ; ba3 Şnfelt, insectulii; da8 Semb, cămașa ; ba3 Dr, urechia.
CLASA

II.

Genetivulii sing. în $, Nominativulă plur, îu n,
Masculină.
Singulară,

|
Plural,

A. der Better, vErulii

die Betteru, verii

G. de3 Bettera, vărului

Der Dettern, veriloră

D. dem Better, vărului
A. den Better, vărulii,

den Bettern, verilorii
bie Bettern, veril.
__Neatru

Singularii.

,

Pluralii.

A. du3 Vuge, ochiul

die Dugen, ochil

D. dem Xuge, ochiului
„A. da3 Xuge, ochialii.

den Sugen, ochilor
die Mugen, ochii.

G de3 Augea, ochiului

1. Cionca,
*

Gramatica limbel germane,
.

der Mugen, ochiloră

4

5O
Astiă-feli se declină:
Substantivele masculine următore :
1, Der Bauer, ţranulu; der Genatter, cumttruli; der Sonjul, consulul;

der Mustel, musctiulii, ber Madjbar, vecinulă; ber Bantojiel, pantofuliă;
der Stare, “ghimpele; ber Bitter, vărulii,
,
2. următârele două substantive neutre: da3 Cnbe, sforșitulăi; da3 Auge,
ochiulă.

„.

-

Observaţiune. Numele de persâne terminate în silaba neîntonată ot
d. e. der Doltor, doctorulă; der ro fecior. profesorulii, urmeză a doua
clasă. la sinigularii și prima clasă la plurală, d. e. Sing. X. der Sotto,
"GQ. de Doftoră, D. dem Doltor, A: den Doltor; Plur. die Dortoren, ete.
La declinaţiunea mixtă se mai polii adăuga mat multe substantive
masculine și neutre cu terminațiunea latină : ius (ius), îunt (ium), al şi
il, care țină

de a doua clasă la

ien. Cele înn ud

singulară, inc pluralul

Siugulară.
.
N. da3 Gvangeliuu,
evangelia
G. de3 Gvangeliumă, evangeliei

Ă

e
Plurală,
die Evangelien,
evangeliile
der Evangelien,
evangeliiloră

D. dem Evangeliunm, - evangelici

- den Evangelien,

4; bas Evangeliuim, . evangelia,

die Evangelien,

N. der Geniu3

G. de3 Geniuă

D, dem Geniu3

d

den Geniu3

îl formiză în...

rEmână invariabile la singulară.

Singularii
geniulă:

-

geniului

geniului

evangeliile

”
Plurală
Die Genien geniurile

der Genien

den Genien

geniul:

evangeliiloră

die Genicu

geniurilorii
geniuriloră.-.. .

geniurile.

-:: Astii-felii se declină:

Der Conunijjariuă, comisarulă; der SBifar (u3), vicarulă; da3 Move,
i [iu] adverbuliă: da3 oifil, fosilulă; da3 Rapital, capitalulii, da3 Prin
: <îp ţiund, principiul; da „Studium, studiulă; bas Sleinob, e Șlei:

nobe sat. Seinobien), juvaerulă, odoruli.

- Unele substantive masculine şi neutre luate din limbi străine pimescti
- în G. sing. şi în tote casurile pluralului 8, d.e,
Singulară

N. der Gonb,

_

fondul

G. be8 donde, fondului
„D. dem Yonb, fondului
4. den Sound, fondulii

Plur alu

die onb3
.

fondurile

„Der
donb3 . fouduriloriă
|
"Den und fondurilorii
die Şondă fondurile

5i
. Astii-felăise declină : ba3 Genie, geniulă; dec
subbing, pudinguliă [ună felă de prăjitură]

Borb, borduliă, ber

31.
"Dee Dolmetider, tălmăcitorulii; der Verțajjer, autorulă; der Sijeer,
pesearulă; bet Rapitalift, capitalistulă; der SBefiţer, posesorul ; der
Riter, judecătoruliă; der Siaţmeijter, tosaurarulă;
der Gerigtâbiener,
ușieruliă; der rător, pretorele; bec Ducitor, cestorulă; der Şluţ, fluviulă
der Bufluf, afuentulii; der A6jlu;, scurgerea, seursură; bie tiniverfităt,
universitatea, die Xtadzntie, academia; die Planse, planta; bie Rofe, rosa;

die Beenbigung, isprăvirea, finitulă; da3 Mineral, mineralulă; Rom, Roma; dar Rn, Rominulii; Sadjen, Saxonia, Romiinien; România; românijd, românii, româneseo; Bart, dură, aspru;
griji, a ave

grije,

a purta

grije;

Beipen,

vier, patru; forgen, a în-

a se numi,

a se chema;

ent--

gchen, a scăpa; ntadjen, a face; faţt, aprope, mai; fajt gans, aprope totă,
[tot î]; der Rânig, regele; mande, unii, unele; 1veber..., nod)..., nici. nick,

"Die Augen find die Dolmetidyer dereele. Gute Stânige forgen |
jiir das IBoVL ibeer iintertpanen.” Mane Ecen Baben tveder Buz
-- Îlitjje nod Mojtiijje: Die Defrer der Ilniverțităten und Afademien
- Beipen Profeforen. Sat der Col meine ferrn SBrofejjors mei
nen Brief jon erbalten2 IBie Deipen die Berjafjer
der bier Gban=
gelien ? Die Bejiger oon Rapitalien Deijen Rapitalijten. Die Gijdper
Tieben die 1lfer der Seen
um Fiijje. Dic Înjeften Țpabden ojt den:
Pilanzen unb Blumen. Ginbejt du die Cage umjere3 Stajinos nidt
reizend? Die Stonjuln der Mâmer iaren fajt eGen .fo mătig als
unjere Rănige. Die Nojen find fdbân, aber fie Baben Dornen. Rad
Veenbigung meiner Stubien made î cine Meije nad) Sriedpenlanb
und Ştalien. Uinjere Vetteru faben -ipre Săujer und Gărten berz
„taujt.: Epridit du romăniță (romiinesce ? Sa, id) Îprede
„ romăniid).
o
,

|

32.

Ochii sântii oglinda sufletului. Pretorii erai judecătorii
Romanilorii, cestorii erai tezaurarii și lictorii ușierii lori.

52
a

Românii aii soldaţi forte viteji. Romanii (Mâmer) eraii forte
curagioși. România posede multe minerale. Sosirea medicului a făcutii multă plicere verilorii mei, cari sântii bolnavi.
Roma și Grecia eraii state puternice. Țăranii acestorii re-giuni sântii fârte bogaţi. Albinele sântă lucrătore (enjig).
Diamantele sântit mai tari (dure) de cât cele-Lalte minerale.
Nu vii tu din casino? Nu, eii viii de la biserică.
93.
Der Didjter, poetul; die SGonne, sorele; der Biweig ramura,
die Borjdriit, preceptulii, regula, legea, modelulii de scriere.

crenga,

Die Sprage. limba: bie Şugenb, juueţa; die MBăfgerin, spălătorisa ;

Gotratea, Socrate; Diogeneă, Diogene , Beriiljmt, celebru, renumită ; eţ=
mărmen, a încăldi ; Betrâuzen. a încorona ; vernadlăjfiigen, a neglige.

gemafden, spălată.

Radele sârelui încăldescii aerul. Ramurile laurului (de
dafinii) încoronaii capetele poețilorii.

Cundsceţi învățătorii

și profesorii acestui orași? "părmurile lacurilorii nostre sântit
frumâse. Englezii iubescit forte multii pudingulit. Mulţi creştini negligâză. preceptele evangelici. Studiulă limbilorii e
grei, dar acestii studii este pentru juneţe unii îsvorii de

plăceri. Ochii elefanţilorii sântii mici, dar privirea lorii e
dulce (blândă) şi inteligentă. Fiii vecinului nostru ai plecati la Roma. Socrate şi Diogene eraii filosofi forte celebri.

Spălătorâsa a spălatii deja cămeșile mele.
Conversațiune.
Saben Sfreerren Vettern da3 Ene
de diejeă Budje3 (on gelejen ?
Baben Sie die Pantofjelu unfereă
Serrn Doftoră Îdon gejehen? *

Renuit du die Profejoren bisee
Stabt ?

3, fie Daben câ on

gelejen.

“

Rein, i Babe fie nod unit gejehen.
”

Rein, 16 fenne fie nigt, aber unjer
Serr Radbar

Tennt fie gut.

Sat die Maăjoerin die Semben
ibre3 Better fdon gemafdjen?
Sie peigen die Befiţer von Rapiz
talicn?
Sit da3 Eijen Bărter al3 der Dia:
mant ?
Sie find die Nojen ?

Sa, fie pat fie [Bon gevafjen und
aud) îdon gebradt.
ie Befitier von Sapitalien Beipen
,
Stapitaliften.

Mein, der Diamant ft vielBărter.
Die Rojen find în aber fie Duben
Dornen.

Substantive, cari aii două sensuri diferite sub aceeaşi iormă
la singulară, şi care diteră prin iorma pluralului.
Plurală,

Singular
Der Band, Volumulii
da3 Banb, panglica

die Bânbe, volumele
die Bânber, panglicele

Der (Srbe, moscenitorulă
da Erbe, moscenirea
ber Sut, pălăria

die Erben, moscenitorii
(bie Erbjdhajten)
die Şiite, pălăriile

dte Banbe, legăturile

da3 Band, legătura

,

die
der
„Da3
die

păşunea

Şut,
SBor,
TBor,
Bant,

die Suten (ete

garda, paza
nebunulii
porta
banca

die Banul, banca (de asigurare) :
der Qaben, oblonulii
prăvălia
der Laden (bucea
dughiana

die
die
die
die
die

Tboren,
Thore,
Bănte,
Banten.
Qaben,

die dăden,

nebunii
porţile
băncile
băncile
oblonele
prăvăliile
| buticile

dughenele

da3
da3
der
der

Gefit, fața
Geitpt, vidulă
Rat), consilierulii
Rat), consiliul

du5
daâ
Da3
da3
28

Edilb, firma
Sud, pănura, postavulii
Tu, basmaua
Short, cuvântului
ARort, vorba.

der Edild, pavăza

die
die
bie
die
die
die
die
die
die
die

Gejiter, feţele
Gejidte, vădurile, visiunile
Năte, consilierii
Ratbilăge, consiliile
Egilbe, pavezile
Edilber, firmele
Tue, pănurele, postavurile
Tiider, basmalele
SRorte, cuvintele
SBirter, vorbele.

Substantive defective.
Unele substantive m'aii ambe numerile,

astă felii n'aă pluralii

a). Numele propriit),
*), Intrăbuinţate la pluraliă se consideră de nume

comune,

54DE

ei

d) Unele substantive materiale, d. e. da3 Golb, auruliă; da3 Cilber,
argiatulii etc,
:
”
€) Unii numiră co nsiderabilă de substantive abstracte, d. e. der Ber- ftânb, înţelegerea ; bie Bernunft, mintea; bie Giite, bunătatea ; ber lei;
diligența.
Observaţiune. Spre a se arăla diferitele speţii de materie
+
so întrebuin=
ţeză unele substantive materiale și la numtrulii plurală, d, e. dieN eine,

„vinurile [adică diforite speţii de vinuri], bie Găuren, acidele. etc.
| Unele substantive n'a singularii, precumi :
a) Numele sărbătorilorii mari : bie Oftern, pascile; bie Piingften, ru-"
saliile; die Teipnagten, crăciunulii, precum și die Gaften, postul, ajunulă : dieŞerien, vacanţa,

[ d) Numele unorii bol, d. e. die, Majeru, pojarulii ; die. Battern, văr.
satulii ete,
c) Substantivele urmiătâre : die Eltern, părinții die Gebriiber, fraţii;
die Gcidimilter, fraţii și surorile; die Qeute, Omenit; die Glicomagen,
membrele; die Rănte, intrigile; die Giutiinite, veniturile; dice tote, spesele; dieA7 riimer, dărîmăturile, ete.

84.
N. wer, cine? wa3, ce?

G. wejjen, a cui?

D. wem, cui?

Ra

„A. en, pre cine? ce?
„ Iniinitivă.

ÎN

antivorten, a răspunde
*

folgen, a urma

Sagen, a dice

,

- geantmortet, răspunsi

.

lernen, a învăţa,

Participii, .
gefolgt, armată

gejagt, disii '
.

gelernt, învățată,

Der Bimmermann, dulgheruliă, lemnarulă ; die Pugmaderin, modista ;
der SRammmader, peptenaruli, fabricantulii de peptene ; der Budpinbler
librarulii ; bas Şeţt, serbarea, sărbătârea, ospițulii, banchetulii ; pilegen,
a obișnui, a cultiva, a căuta (de cineva) ; da3 od), jugulii ; die Tyran=
nei, tirănia ; bie lt, speţia ; die Gemfe, capră negră, capră sălbatică ;
bet Daten, -cârligulă ; ba3 Rajier, apa; der Ştant, frauculă (Leul
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noii); ba3 Ctiidt, bucata ; der Morgen, dimincţa ; dec Beitraum, spaţiul
(de timpii), întervalii,

escelentiă; verjpieden, deo-

vortrefi(id),

periodă;

sebitii, diferită ; jeufzen, a ofta, a geme; „Băren, a audi;

rupe;

a pune în lucru,

verarbeiten,

curba ; rujen, a chema:
nimic :

mientand,

; fritnmen,

a prelucra

serreifen, a
a strimba, a '.

toțten, a gusta; a costa; ctmaă, ceva; nită,

nime,

nimenea;

închisii ; lange,

gugemadt,

multi

(timpi), îndelungată ; fejâmal, de şâse-ort ; în, în; unter, sub, între;
velder, voeldje, meldyc8, care (carele, carea) ; pier îjt, Bier find, ctă ! aici
este, aici, sântă ; mobin ? unde?

Observaţiune.
pe: ilGer, „preste;

Şn, în; unter, sub, intre; şvilden, între; an, la; auf,
înaintea;

vot, înainte,

Binter, îndărătit,

îndărătulu

neben, lângă, aceste preposiţiuni ceri Acusativulii, când verbulii prepoO mișcare,

sițiunii esprimă

cu schimbare

de locit în

casuli contrarii,

staii cu Dativulăi; d, e.: Yo; gepe în die Eggule, ei mă ducii'la școlă; i
Bin în der due,

ei sâintii în scolă ; ete.

Ter îjt jener Mann? 3 iit (este) einer bou unjeru geren,
Rătpen. Bem gehăren dicje Şuten (pășuni). Sic gehăren unjerem Rachbar, den Bimmermanne, ie Bălfer, toelege Lange unter bent
ode der Epraunei gejeuizt Batten, juchten ipre Bade şt ger
reijen. Mogin geen die Sinbder be Madbar3? Cic gebeu în bie
Edule. So ivarjt du, mein Freund? d) tvar în der Stadt. Die
Matăjblăge, welege Sie meinem Cole gegeben, finb bortrciilic).

Der DerrRammmader îjt frant. Die Gemje Bat gtvei Potner, iel=

ce ben ipie cine faten getriinumnt jind.
îdimerer al3 da2 Majjer. Ben mufit du?
. Vejţen Beijtit Daben Sie gefunden €
Qa3 Etiid tojtet bier (patru) Ştanfen.
fute, Rita.

Gat Şemand

Daz Gijeii it fiebenmal
ŞĂ) rue utcinen "Bruder
TBa3 tojten Dieje Sittijer?
Sudten Sie Stwa3? IY .

cine Geber verloren? Riemand Dat dei=

ne Bleitiţt gefunden. Stiemanb it ungfiidlicer al3 dicjer Mann.
Observaţiune.In propositiunile subordonate se pune verbuliila sfârșitii. Pronumele relativii aveldge, meldjer, eldeă

definitii.

Participiulii (trecuti)

în

terminațiunea: articlului

se formeză prin

augmentă, și prin terminaţiunea ct, sai t.

prefixul ge, numitit
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35.
"Unde aţi cumpăratii panglicele, care le aţi arătată mamei

„vostre ? Aţi închisit oblnele? Unde șede (iwojnt) libraruli,
de la care aţi cumpărată aceste volume ? Aţi găsitii cuvintele pe care le căutaţi ? Sântii închise deja prăvăliile? Cine
a făcutii acesti dară surorii tale? Unde mergi copiil frate-

telui tăi? Cine a vândută aceste volume fraţilorit mei ? Ai

vândutii moscenitorii casa lori ?

Cunsceţi aceste vorbe?

Etă pălăriile, care leami cumpăratii aqi-dimineţă ! Ce costă
aceste firme? Costă şâse franci. A cumpăratii cine-va a-

ceste bânci? Aţi uitatii ceva ?:Cum se numesce satulii, care
Tamii vEută? A copiii vecinului pojară sait vărsatii? Aţi
gustatii deja aceste vinuri ? Cunâsceţi numele cător-va
(ciniger) sărbători? Da eii cunoscii numele sărbătorilorii mari
(ber grojen Geiertage) : Pascile, Rusaliele, Crăciunulii.
Conversaţiune.

|

Sat

Rein, 1vir Daben file unit gcjepen.

Sei mem pilegen Sie die SBeibnadj:

Sa, îd) tenne fie gut, unb nteine
Cltern fennen fie aug.
Bei meiner Sepiueţter merbe id fie
gubringen (voii petrece).
Sie fojten fe Şranten.

Riemanb unfere Siite gejez
,
”
Ben?
Rennen Gie die Gejăpwijter bea
SBerrn Nathea ?

ten suzubrir gen?
| 03 toften Die Tiicher, vele Sie
Deute meinen Glteru gezeigt
Baben ?
Saben die Grben bdaâ Dau3 vet=
fauft?
Sen rufen Sie?
Şat fie die Miărter gefunden, mel:
de fie fute?

ejjen Geber Dat er verloren ?

Rein, fie Baben c3 nigt verfauft,
SĂ rufe meine Gejwijter.
“Sa, fie Dat fie alle gefunden.

Cr Dat die Geber beâ Sebreră ver:
loren.

Declinaţiunea substantivelorii compuse.
Substantivele compuse urmeză în gerneralii declinaţiunea substantivului, prin care se termină, conformii reguleloră pentru substantivele
Di 1
simple.
o

*

Singular.
ÎN. der Xpielbaum, mărulii
G. de3 Apfelbamea, mirului
D. dem Apielbaume, mtrului

Pluralii,
die Xpfelbăume, merit
der Apfelbăume, meriloriă
den ApfelGăumen, meriloriă

die pjelbăume, merii.

A. den Apfetbaum, măruliă,
N.
G.
D.
d.

Singulari.
Vausfrau, 1 stâpăna
Dausfrau,
casel
Sauâfrau, | (femeea de
Gausirau,
casă)

die
der
der
die

die
der
den
die

Plurală.
Gausfrauen,
Dausfrauen,
Dauăjrauen,
Vauâjrauen.

Singular,
Pluraliă.
N. da3 Şrudtfeld,
die Şrutielber,
G. be3 Sruchtieloea, Jcâmpulde
der grudtielber,
D. dem Srudtfelbe,
bucate
den Şrupifeloeru,
A. da3 Şrudtielb,
die Şrudtielber,
1. Faci escepțiune unele substantive compuse cu vorba: (der) Mut),
curagiii, nimă; aceste substantive nu se schimbă la singularii, deși vorba
>Mut$* ţine de declinaţiunea forte. Acestea sâintii :

Die 2mut), graţia. plăcerea ; die Demut), umilinţa ; bie Srobmut),

mărinimnia; bie Qangnut), îndelungii răbdarea. îngăduința; die Sanjinutg,

blândețea ; bie Edwermuth, melancolia ; Die TRelnut), tristeța.
2, Asemenea substantivele următore :
Der Băjevidt, sceleratulă : plur. die Văjewiditer, în locii de bie Voje=

wvicpte, die Opnmadt, leşinulii, ameţela, neputinţa; plur. die Dhumagten, în loci de die Dpumădte,;

der Bormunb,

tatorulii; plur. die Borz

miinder, în locii de die Bornunbe.
3. Substantivele compuse cu vorba Mann, care adoptă pluralulă
Qeute în locă de Mănner, d. e,
Der Raujmann, neguţătorulă; plur, bie Rauiteute; der Landau, ţăranuli, câmpenulii; plur. bie Conbleute: dec Binumermanu, dulgherulă ;
plur. bie Bimmerleute,
Unele compuse dintr'unii adjectiviă şi unit substantiriiii ati o declina-,
țiune complexă fiindii ambela vorbe constitutive supuse fexiunii, ce li
se cuvine:

d. e.

Plurală,

Singrlară.
SoBepriefter, pontificile

A. der

G. bea Sobenpriejteră, pontificelui

D. dem Sobenprieiter, pontificelui
A. den Sopenpricjter, pontificele.
*

ec

die Soenpriefter, pontificii

der Sobenpriejter, pontificiloră
den VoDenpriejteru, pontificiloră
die Bodenpriejter, pontificil.

=

.
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Singulară.

-

A. die Rangewmeile, urîtulă

G. ber Qangemweile, uritului
D. der Sangenweile, urîtulut,

4. die Xangeweile,

urîtulii

36.
Der Ecemann, mărinarulii , die Găttin, deiţa ; der
Dbitbaum, pomulit
(fructiferi); bie Stiriepe, circşa; ber Siridbaumu,
cireșulă ; der Biribaum,

părulii ; die Rilaume, pruna ; der Pilaumenbaunt,
prunulii ;

der Slbaum,
maslinulii, olivulii ; die Olive, maslina ; die
Gide, stejaruli ; der Mauls
Deerbaum, dudulă, fcăgarulă : die Ciel, ghinda
; Sie Qiebe, iubirea, a-'
morulă ; per Ceidenwuriu, vermele de mătasă
; die Şelbfrumt, roduli
da câmpii ; da3 Ştugtielb, câmpulii de bucate
; der Vanbjuj,

mănuşa

;

die SPerjon, persona ; der Teid, laculă , der Nugenblid,
momentulii, cli-

pita ; die Şugenb;eit, juneţa, tinereța ; bie Reidăftigung,
ocupaţiunea ;

bie 1ingebuld,

impacienţa,

nerăbdarea ; dia Niidtfehr,

reîntorcerea;

da

Epiel, joculii; der Epaşiergang, preumblarea (plimbarea) promenada
;
-.- die Ecpoglung, reîntrămarea, repausulă, odihna : bie Verepicb
enbeit, di-

versitatea, diferința, varietatea ; bie Sapreâzeit,
anolimpulii, sesonulă ;
ba3. Bebiirfuiţ, lipsa, trăbuința + daâ Crgan, organu
l; ba3 Gewanb,

haina, vestmântii ; dep Briefiedțel,
corespondența ; ber

Ted) ielbrief, po”
liţa, cambiulii ; foitBar, preţiosă; unmiinbig,
minoră : niiţlid), folositori
tpătig, activă ; năpren, a nutri ; nermebren, a
îmulţi ; Denuţeu, a folosi” *
a profita de ...; ttagen, a purta ; verândern,
a schimba; bliiben, a în,
flori; vorziiglid, cu preferință : verpalten, a se rapor
ta ; vermalten,a
administră; weber... nod), nici . . « vici;
je, odată, Odinidră; nie,
nici odată; am meijten, celă mat multă”;
Denuâ, Vinerea; id) Liebe

iubesc,

îmi

vederea, .:

place;

die

Sebenâweije,

modulit de traii ; da3 Gefipt
II

.

Venus iar die Găttin der Amt) und der Siebe. Sind
Deute
biele Raujteute angcfonumen ? Die Bfătter de3 Maulbeerba
ume3

năbten die Scideniviiruter. Vaben Sie biele Obitbăiune
? În mciz

nent Garten Babe id. cpr viete Sbitbăume. Fieipige
SDausjrauen

jucpen baz Bermăgen îbrer SMănner şu permebren. Sie Sanbl
eute
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îpreden oţt bon ipren Felojriidten und Gtugtietern. at Seman
meine Vandidule gefunden ? Bormiinder find Seute, ivelde daâ
Bermigen unmiinbiget Perjonen şut. berivalten [aber 4) Liebe die ljer der Teide, Şliijje und Ceen. Ffeijige Sdbiiler Baben nic -- Qangetveite; fie juden jeden Vugenbtid igrer Şugenbseitşu Dberuţen
und ibre Stenntnijțe bud) niigtiche Bejjățtigungengu ber mebren.

Da

„87.

|

Țăranii aşteptă cu nerăbdare reîntârcerea rândunelelorii.
Fratele meii nu cunoscea nici joculii nică uritulii; preumblarea era ocupaţiunea sa. Diferinţa anotimpurilorii schim„bă

modulii

de

traii. N'aţi vădutii mânușile surorii mele?

Ochii sântii organulii

vederii. Cireșii faci

(tragen) cireşe,

perii pere, merii mere, prunii prune, stejarii ghindi, iar maslinii masline. Locuitorii acestei ţări sânti forte activi şi:
buni mărinari. Vestmintele pontificilorii eraii forte preţiose.
At avutii fraţii t&i volumele mele? Nu, dânșii aii avulii pan-

___ glicele surorii tale. Neguţătorii vorbescit adese despre (bon)
corespondențe şi despre poliţe.- .

Conversaţiune.

Daben die Pilaumenbăunte, melde
„Rod nidpt ; e3 îi nod) 3 talt,
„Sie în Şbrem Garten Daben,
,
on
gebliipt?
Sa, id) fenne îpn febr gut; că int der
Rennen Sie den Bâjeicht, melder
Sopn unjereă Şimmermanneă.
meine Şrudtielber verwvilitet
at ?
.
Rein, fie Daben nie angemeile ; fie:
Paben îLeiige Egiiiler ie %Qangez
îuden jeden Mugenblit îDrer
aveile ?
Şugenbşeit su Denugent,
.
|. 35 Babe fie meinem Borntunbe geTem Baben Sie Îpre Vanbidube
" gegeben ?
„ geben.
Mein, den der Îriibling mar nidt
Tragen Şhre Obitfăume bicfeă
TATI Genug.
.
Sabre viele Şriichte ?
„
:
SI îisă “Tiebe bie finen lljer derTei
„Mele $Suter Leben &ie?

3

i

ÎN

o
tes
.

furi

PS
Za
7

de, gtilse und der Seen.

!
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Declinaţiunea numelorii proprii.
I. Nume

proprii de persâne.

Când declinămii aceste substantive cu articlu, nu primescii nicl o
schimbare Ja singulară ; la plurală

6nsă, substantivele

masculine ur-

meză declinaţiunea forte ; iar cele feminine, pe cea slabă. Acelea dintrânsele, care sa termină printr'o vocală saii printr'o liquidă (er, ei, en),
elidă pe e din flexiune.

De observatii e, că nică ună nume

propriii nu sufere

modificarea

(Umlaut) vocalelorii radicale.

Observaţiunea 1. Numele propri! masculine de origină latină termi-

- mate în p (G. onis), d. e. Gcipio,
plurală desinenţa ue

Scipione; Gato,

Singularii

|

N. der Scipio, Scipione

Catone,

primesc la

Plurali

die Ccipione,

Seipionir

G. beâ Ecipio, lui Scipione
der Ecipione,
Seipionilorii
D. dem Ecipio, lui Scipione
den Scipionen, Seipionilorii
A. den Scipio, pe Scipione.
die Ecipione, pe Scipioni.
Observaţiunea, 2. Numele proprii masculine, care ai terminaţiunile
latine saii grece, 8, 68, î3, 08, u3, remâni invariabile atâtă la sing,

câtii şi la pluralii, d, e, ber Dvibiu3. Ovidiă; plur. die Ovidius, Ovidii,
Observaţiunea, 3. Numele

propril feminine terminate printr'o con-

sonantă saă printr'o silabă întonată, adoptă de obiceiii Ia plural ter-

minaţiunile

declinațiunei

forte,

d. e.:

die Moelpeid,

Adelaida;

plural;

die AbelBeide, ete.
Observaţiunea 4. Diminutivele masculine și feminine în jeni se declină regulatii ca substantivele deelinaţiunei forte de clasa 4, d, e.:

ba3 Rarieden, Mariora saă Marița ; ba3 Qieâen, Liseta,
de3 Qicâdenă,
Fără de articlă întrebuințate tote aceste snbstantive
Gen. sing. terminaţiunea $ şi câte odată cn în Dativă

Gen. sing.
primesc în
(rară în Acu-

sativă), d. e.:

Singulară.
ÎN. efiing, Lessing
:
G. Sejlinga, lui Lessing
D. Rejjing, lui Lessing

A. Sejjing, pre Lessing.

2

Singulară.
vudwig, Ludovică
Pubwwigă, lui Ludovic
ubwig (en), lui Ludovici

Cudvig (en), pre Ludovică,

Tr
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Observaţiunea 5. Numele proprii masculine terminate prin 3, &, (d,

primescii, pentru eufonie, în Gen. sing. desinenţa en8, iar fep, 3 și
mininele terminate în e, primesciă în același cast n, d. e.:
Şingulară.
Raroline, Carolina
SRarolinenă, Carolinei

Singulară.
N. of, Voss
G. Mofenă, lui Voss

Saroline (n), Carolinei

D. Bo (en), lut Voss

A. Bob,

SRaroline, Carolina.

pre Voss.

38,
La:
Gicero, Cicerone; Salou, Solomonii; Grăfuă, Cresii ; Qatona,
Virgil,
Horaţi;
Sotaş,
;
dii
Mohame
,
SMopaneb
tona; Metfa, Meca;

Virgilă ; Apollo, Apolo;

Minerva, Minerva ; fertulea, Ercule ; TBilbelm

ii ;
Vilhelmi ; einrid, Enrici; alter, Valtăriă; Şviebrid), Frideric
în_
SReiăfeit,
Die
a
ș
inocenţ
ția,
die Soylle, idila ; bie Uniulb, nevinovă
ra
;
literatu
,
iteratur
bie
;
ntulă
monume
t,
Monumen
da3
;
nea
țelepciu
; bie
da3 Beitalter,i vceulii, evul, vârsta > ba Beifpiel, exemplul
de sore ; bie
Didtung, poesia ; der Connenidirm, parasolulii, umbrela

oda;
Qeper, lira; bee Bogen, arcul; ba3 Edauipiel, drama ; bie Dbe,
die Sdjănpeit, frumuseţa ; felten, rară; Gefannt, cunoscutii; ftiirmil,
furtunosă ; unBcilbringenb, fatalii + wibbegierig, doritoră de sciință, curiosii ; riimen, a glorifica, a lăuda ; gejalten, a plăec; benten, a cugeta;
jebermann, totăi-omulii, (tâtă lumea); voriiber, trecuti; bavon, din

a[ă, ca ; jebermann, fie-care sai fie-căruia; ilt betannt, este cunoscutii ,
deutid, germanii (ă).

ie Gicerone find jelten. Gaben Sie die Bricfe des Giceto Îdon
gelejen? Reunen Sie Gelertă Fabeln und Boben3 Soyllen? Die
Unjehuld de3 otratez, die MBeipheit Calomo3 unb die Meihtgii=
mer de3 Srăjus find jedermann Befannt. eSebernann Detvunbert
Gocthea este al cin Monumentder deutfăen Qiteratur. Das Beit=

after (v6culii) der Ediller, der Goethe, der Sopitode ijt boriiber.

Ein Quijen3 Şreunbinnen Îcpou angefommen? Gebrt dicje3 Dejt
ubivig oder Eopien? Daft du SBilbelu unb jeine Frau jon ge=
jeben. ? Dic Regierung Rapeleon3 tpar ftiirinij nb unBeilGringenb.
.

*

«
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Qicben Sie Doraşenă Dihtungen ? Sabou Gie einer Shvejter
Emilie Şhren Sonnenjbirm fon geşeigt

39.
Apolo, fiiulă lui Jupiter și ali Latonei, era deuli lirei și
alii arcului. Aţi v&dutit deja pălăria Emiliei. Pentru ce nai .
adusii (gebrat) încă cartea lui Enricii şi a Mariei? Acestă
„„ caetii este alit Sofiei și acestii condeii al Mariei, Aţi cititii deja, dramele lui Schiller? Meca a fostii patria lui Mohamedii. Unde suntii cărțile lui Friderieii? Odele lui Horaţă
și operele (3Beite) lui Virgilă placă elevilorit doritori de sciin-

ță. Grecii și Romanii laudă frumuseța lu Apolo și a Venerii,

înțelepciunea Minervei și puterea lui Ercule.
„Catone e usoră de urmatii i Gu Bejolgen). ..
|

Exemplu lui

40.
Vomer, Homâriă; Adilleă, Achile ;< Diomede,

-,

Diomede;

Delena, Elen,

XAnbromade, Andromache;. Sophotlea, Sofocle; bie Bejegeidenbeit, modestia ”

"der Begleiter, soţulii, companionulii; die Mufoplerung, devotatamentulă.

sacrificiuliă, jertfa; die Xapierfeit, vitejia, bravura; der Reis, ațiţarea,.
des .
fătarea, farmecul; baă Teauerjpiel, tragedia ; lernen, a învăța,

Modestia Lisetei şi diligenţa Maridrei placă fie-căruia,
Homeri glorifică curagiulii lui: Achile şi ali lui Hectoriă,
bravura
lui Diomede şi a lui Aiax, farmeculit Elenei,
E
creâin-

ţa (Zreue) Andromachei și a Penelopel. Fabulele lut Gellert .
sântii ușore de învățatii. Aţi cititii iragediile lui Sofocle?.

- D-Vostră aţă promisii o visită Sofiei, Devotamentuli lui Leo-

: nida şi ală soţilorit săi meriti admiraţiunea n6stră. Horaţii
ȘI Virgilii sântă rari în vâculii nostră. Cunsceţi operile lui
Alexandri şi pe ale lui Bolintinânu? Aţi cunoscuti pe fratele

Liuisci? Ei. amă dati” lui Ludovicii : cireşe, pere, » prune și -

"-mere,

|

“Concersaţiune.
-Sd) teje fie mit vielem

SRie finden Gie Gellertă Gabelu ?
" Ginb

Rarolinenă
Şreunbdinnen
con abgereilt? Saben Gie Qorasenă Oben don
gelejen?
Marum Daft du Suijen Veinrid)3
Qeier nidt gebragt?
Cind Şloriană Şabeln leit su
:
[eruen ?
TRie gejalleu ifnen die Trauerfpiele
dc3 Cophotleâ ?

|:

Vergnit?

gen,

Sa, fie find mit meinem Bruber
RilBelm abgercijt.
9% ate einige bavon gelejen,
aber nidt alle.

“ Sieil id fie nidt gefunben Babe.
Rit

fo leit; al3 Ste benten,

Sie gefallen mir eDen fo qut a[3
Goctfje3 uud Edilleră Trauerz
fpiele, mveldje nnjere. Bevun:
derung verbienctt,

IL. Nume proprii de lucruri,
Numele proprii de lacruri se deelină înpreună cu articlulii şi urmâză
„ aceleași regule ca şi substantivele comune, d. e.
.
Singulară.
„teminină,

Nasculină,
N. der Rpein,

Rinuli

„neutru,

die Edeiş, Elveţia

G.-dc3 Nheincă, Rinului

der Eiveiş, Elveţiei

D. dem Reine, Minului

der Eweiz,

A: den Rhein,

Rinulii

Observaţiune.

das Elfaf, Alsacia
de Glfajjea, Alsaciei
bent Glfafje, Alsaciei

Elveţiei

die Edoeiş, Elveţia

.da8 Glja, Alsacia,

Numele propri de lucruri terminate în a8, cş, 8, 08

u8 sfintă lipsite de ori-ce' schimbare.
|

alt,
jung,

nică

bătrână -june !

qut,.AR bună

a

.

4i.

Graduli positivi
Vei,

-

| înaltii

comparativă
"einer, mal micii,
mai bătrână
"ler,

jiinger, mai june

mai bună
bejier,
4
Dăger;

mal înaltă

superlativă
teințtE| celii mai mică
* dlteft,
cel mai bâtrânit

jiingit,

bejt,

Bădit,

cel

mai june

mai buni
* celă
:

-

celă mal înaltii

%) In multe gramatici se articuleză superlativulii,. d. e. der, bie, da3 .

: Meinţte sai am Ileinften. In acâstă gramatică articlulă s'a lăsat afară, ca
- elevulii însuşi să-l pună, când e de lipsă. .
**] Dodj se întrebuințeză ca adjectiv, iar bob ca atribută d. e. der
" Baum îit 506, pomulă e înaltii; der Bofe Baum, pomulă înaltii,

!
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Declinaţiunea substantivelorii urmate de adjective.
Singulari,

N. der gute Manu,

— bunulii bărbatit

G. de3 guten Sanned,

D. dem guten Sanne,
A. den guten Mann,

bunului bărbatiă

bunului bărbată
pre bunulii bărbatiăi.

Plurală.

A. die guten Mănner,

bunii bărbaţi

G. der guten Sânner,

bunilorii bărbaţi

A. die guten Mănner,

pre bunit bărbaţi,

D. den guten Mânnern, bunilorii bărbaţi
Singulariă.
N. bie gute

Edweţter, buna

suroră

G. der guten Edmejter, bunei surori
D. der guten Echiwejter, bunei surori
sd. die gute

Somejter, buna

suroră,

“Plurală.
N.
G.:
D.
A.

die
der
den
die

guten
guten
guten
guten

Ediwejtern,
Gdivețtern,
Edmeftern,
Edpwvejtern,

bunele surori
bunelorii surori
buneloră surori
bunele sororl,

Singulară.
A. da3 fine
ind,
G. des Îdjănen Rinbea,
D. dem [ănen Rinde,

A- daâ jbâne

find,

frumosul copilit
frumosului copilit
frumosului copilii

frumosulii copilii.

Plusală.

N. die fonen Rinber,

frumoşii copii

G. der fdinen' Rider,
frumoșiloră copii
D. den fbănen Rinbern, frumoșilorii copii
A. die făănen Binder, frumoșii copil.

Observaţiune. Intrebuinţndă adjectivul înaitea substantivului
fără articlu, atunci adjectivulii primesce terminaţiunea articlului, d. e.:
Guter Bater, bunuli tată; Gute Mutter, buna mamă; guteă SRădoen,
buna fată.
:
Die Byrenăen, Pireneii, Şranfreid, Francia; Spanien, Spania; Guropa,

Europa; MMacebonien; Macedonia; die Rfone, Ronulă; die Slpen, Alpir;
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Sotlanb, Olanda; Deutidlanb, Germania; die Donau, Dunărea. Gicilien,
Sicilia ; Vleranber, Alexandru; Sanibal, Anibali, Grensfăeibe, bariera:
die Cijenban, calea ferată; ber General, generalul; ba3 AltBertbum, anticitatea; unwifieab, ignorantă, nesciutoră ; frudtfat, roditoră; fertilă;
Berrlid, minunati, magnifici; malerijd), pictorescii; saţlreid, numerosii ;
gebirgig, muntosii; Gejudgen, a visita ; feiden, tremen, a despărți, a separa ; licferu, a furnisa; jeben, a vedea; verseiljen, a ierta, a. pardona;

ausmenbig, pe dinafară; vergcien Gie, pardonaţi! Ddicjieit, de acestă
parte, dincăce de..., jenjeita, de acea parte, dincolo de...; vielleiăt, pâte;
aud nidt, âncă nu,

nici.

Observaţiune, Dicjjeită și jențieită sântii preposiţiuni, caro ceri
Genetivulii; biejieită bed Stufiea find meine Şăuţer unb jenjeită finb die

Tie Pyrenăen jbeiden Granfecit don
+ Spanien, and bie Alpen
trennen Ştalien bon Frantreid). Die Ediveiz iii cină der gebirgig=
ten dănber Guropa3*). Sie Deiţt das Qand jenjeits
der Pyrenăcu ?
Der Mont Blanc îjt der Băăjte Berg Guropas, Ser molnt in je=
nem Îbănen Sălojie ? Alegander der rose var Sânig bon Mace=
donien. Der auj der None îjt nidpt fo lang al5 der Qauj de3
Reina. Die Berge Amerifas find Der al3 die Berge Guropas.
Tie lljer der Donau find malerijd). Sommen Sic aus (din) Şrante
reich “oder au3 Deutjbland ? Dergei en Gie, id Tone au3 Sta
ien. Bo Baden Gicdieje jpănen Sipțel getaujt? Bei unjeren Sirtner,
Saul îjt der Bejte Freunbd meine3 Bruderă. Sc) Babe die jbujten
Sabeln Gellert3 ausmendig gelernt. “

ae

mea

beinigen, dincâce de rîă sfintii casele mele şi dincolo ale tale.

Observaţiune.

adjectiv

Superlativulă se formezi

adăugândii tulpinei

unui

terminaţiunea eft, sai dacă nu e în contra eufoniei, Îi. Dacă

„vocala radicală e una din : a. o, u, se modifică în ă, 5, sati,
Adjectivulii precedată de articlulii definitii sati de vre-ună pronume
determinativă, precumii : dicjer, jener, melber, primesce la Nom. sing.

*). Numele proprii de lucruri şi de fiinţe, declinându-se fără articlu,
primesc în Gen. 4.
,
1. Cionca, Gramatica limbel germane,

5
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desinenţa e şi în tote cele-l'alte casură cu, afară de Acus. sing. femininii și neutru, care totă-d'euna e egăli cu Nominativulii. In limba
germană, ca atributii adjectivul stă tot-deuna Înaintea substantivului

42.

Rinulii forma, odinidră bariera între Francia, și Germania. Pășunatulii din Elveţia și din Olanda furnisză brânză
escelentă. Sicilia aparţine (gepârt) Italici. Căile ferate ale
Germaniei sântii numerâse. Italia e (licgt) dincâce de Alpi
şi Francia dincolo. Piru şi Alexandru celii mare sânt, după
Scipione şi Anibalii, cei mai buni generali ai anticităţii.

Veniţi D-Vâstră din Italia sai din Francia. Nu viit nici din
Italia

nică din Francia,
ei viii din

România (tomănien).

Dânșii ai alesii odaia cea mai frumsă, Leulii este unulă
(cing) din animalele cele mai puternice. Cei mai buni amici
ai să ai pleeatii, Cânele e animalulă celii mai, credinciosu.

Cânii sântii animalele cele mai credinci6se. Pentru ce a
vândută unchiulii D-Vostre acâstă: trâsură frumâsă? Locuitoril acestei țării roditore sântii săraci şi ignoranţi. Nu
vedeţi acestit munte mare? Da, acesti munte e forte înallii,
dar acela e mâi înaltii.
Conversaţiune.
Sommen

ie

vou Graiova oter
von Galaţ
Ser ont
în Bdiejen ÎBonen
Saufe?
Bei mem Daben Sie bieje Îfonen
Tiederu gefauft?
Barum Babei Spre Serren Jejien
bas (one Sdloj; vertauţt?
SRelde3

îjt der

Bopte

Serg în
Guropa?
Sicgi Stalien _bicjieită pber jenfeită der Alpen?
Sie îjt der Qive?

SĂ Tonune von Galaţi, 1vo id) metz
nem Vruder Dbejudt Babe, .
Qerr ., ein Mejje unjereă Serrn
„
SProfejioră.
Dei unferem Madbar, den Rauj=
manie.
&ie Daben c3 nod uit verfauit,
und viclleidt vertaufen fie că
aud unit.
Ter Mont Blant.

Staiien Liegt Diejjeită der Alpen,
> Der Qăme îit tară, er ijt ba5 muz
tigle aller icre.
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„Despre genulă substantiveloriă.
Genulii substantivelorii germane se cundsce după însemnare
saii după terminaţiune,
-

-

A, Genulă substantivelorii după însămnare,
- Masculine siântă:

!

Ă

s

1. Numele, care nefiind diminutive, însămndză fiinţe bărvătesei, d. e.: der Sann, Vărbatulii, der Siingfing, junele: der
Sînabe, băiatulii; der Nadbar, zecinulii; der diirit, principele ;
Sohann, Idu,
Observaţiune. Escepţiune facii unele substantive compuse, care de-.
și însemneză fiinţe bărbătesci, totu-și aii forma gramaticală feminină,

d. e: die Edilbmade, seutinela; die Natmade,

die Îi

păditorulii de ndpte,

miliția naţională, garda națională,

,

2. Numele punctelorii cardinale cerescă; nunnele văntur
o
iloriăi
anotimpurilorii, luniloră şi dilelori, d. e.:
Der Momen, Norduli ; der Siiden, Sudulă ; der Sanuar, anuarie; dec Şriibliug, primăvara ; der Sonntag, Dumineca,

„det Mitoc, Mercuri.

3. Numele munţilor, pădurilor. d. e.: der
Juli; der Meujieoler See, (laculă) Neusiedler.

Bejub, Vesu-

Observaţiune. Escepţiune făcii câte-va substantive compusa, care pri-

mescă genulii substautivului, cu caro termină d. e.:

Das Qiptauergebirge, muntele intai; das obopgetiage
munte Rodopi.
ă
4. Numele petrilori prețose şi ali mineraleloră.. d. e.
Der Rubin, rubinulă ; der Smaragă, smaragduli ; der Gtanit

granitulă ; der SRicţel, cremeneaj

?

Escepţiune: Daâ Er, mineralulii [şi compusele sale]; bie Perle, perla;
die Rotalle, mărgenulii.
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Feminine suntă :

1. Numele, care nefiindi diminutice, înstmneză fiinţe femeesci. d. e.: die Gttin, deifa; die Griijin, contesa ; die Magb,
servitorea ; die

Săneiderin,

croitoresa ;

die

Savin,

ledica ;

die tul), vaca.
Escepţiune : da3 Meib, femeaa; daâ Frauenşinimer, femeea [de casă];
da3 Măboen,

fata; da3 Şuln, găina, ete.

2. Cea mai mare parte a numelerii de rîuri şi fluvăă din
Europa”), d. e. : die Dimbowiga, Dimboviţa ; die Donau, Dunărea; die Gibe, Elba; die SThemje, Tumisa; die None,
Ronulă ; etc.
LEscepțiune: Der Rpein, Rinul ; der E6ro, Ebro;

der Don, Donulii;

der o, Po; der Prut), Prutulă și încă câte-va, care se vorii învăţa
"din usii,

3. Cea mai mare parte a numelorii de Jloră și de fructe,
cu doosebire acele, care se termină în e saă el, d. e.
Dic doje, rosa; die Mele, garvfa; dice Silie, crinulă ; die
îyrte, smirna, mitul; die Tulpe, tulipanulă, laleua
; die
Sejiel, zzica ; die Dijtel, pălămida ; Dic Birue, para (ptra);
die Stiribe, cireșea; die Ruj, nuca; die. Piri), persica ; die
Gichel, ghinda, die Sartojel, cartofuli, etc.
Esceptiune : der Solunber, soculii; der Şaâmin, insomia: ber Roâma=
rin, rosmarinulă ; der pier, mărulii [fructă]; der Veisen, grâulă;

der

Sajer, ovăsulii; dee Noggen, secara. şi âncă câte-va care se învaţă din
usii,

:

"4. Numele de sciinţe şi de arte, d. e. bic Gcjădjidte, istoriia;
die Geographic, geografia ; die Philojophie, filosofia; die Gge=

iuti, chemia ; die Bhyiif, fisica; die Matbematit, matematica ;
*] Aprope tâte numels rîuriloră şi fluviilorii din cele-lalte continente .

sântii

masculine, d.-0.

fijiipvi, Misisipi, ete.

der

Gangeă,

Gangele;

der

Mil, Nilulii;

der Sif=

ai

die Piteratur, Ziteratura; die SBoejie, poesia, die Eculptur,
sculptura ; die SNalerei, pictura, die SRiajtit, plastica; die Muţit,
musica; die Dramaturgie, dramaturgia;die Mimil, mimica,
-Suntii neutre î

|

1. Numele ţărilor și locurilor, d. e. "ba3 cibilițirte Guropa,
Europa cea civilisată, sai civilisata Europă, da3 ungliidlidje
Molen, nenorocita Polonie; da3 jăine Momânien,
frumdsa
Românie;
da3 Beije SŞtalien, căldurdsa "Italie; da3 midtige
Deutidland, puternica Germanie; daâ Deriilmte “aria, celebruli
Paris,
Escepţinne : Numele ţăriloră terminate în au şi ci 7]. e.: die Vtotbau,
Moldova; die Ziirtei, Turcia; die dombarbei, Lombardia, ete. aseminea :

die Edpweiy, Elveţia; bie Pialş, Palatinatul.

2. Numele metalelori, d. e.: da3 God, aurul, da5 Cilber,
argintulă ; da3 Gijen, ferulă; da3 Bei, phonbuliă; „da3 Platin,
platina.
Excepțiune, der Stai, oțelulii; ber Bint, zincul; der Tombad, to mbaculit,

„3, Cea mai mare parte a numeloră colective precum și a.
numelori materiale, d. e. da3 Bolf, poporulă ; da3 Vicb,

vita; (vitele cornute), da3 Seer, armata ; da Gcbirge, muntele, *
(șiruri de

munți);

Qaub, frundetul,
= daă

leii),

Escepţiune.

da3

Geteide,

bas Soos,

carnea; d03
der

Bal,

bucatele

(cerealele) ; da

muschii; da3 olş,

lemnulă ;

Mel, făina; das rob, pânea.

pădurea; der Trupp,

trupa;

der Sdjmaru, |

roiulii; bie Şeerbe, turma; der Mein, vinul; der Săfe, brânda; die But=
ter. untulăi;
die Mild,

laptele; bie inte,

4. Diminutivele,
Sălnen, fecioraşuli;
pârtuțulă etc.

d. e.

cerntla.

da3 Viuimăen, pomușoruli ; daă

bda3 Snăblein,
e

băețașuli,

da3 Bădlein
|
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5. Tute vorbele luate ca substantivi, (afară de adjective,
care substantivându-se, poti să primescă ori-care genă). d. e.
Das ABenn und bas Aber, dacă și însă (le si et le mais);
da3 Sein, at (le non); da3 Gingen, cântarea, daă Cdreiben,
scrierea, ete.
B. Genuli substantivelorii după terminaţiune

Neputându-se totă-deuna hotări genulii unui substautivit
după însemnare, tomii căuta a "lă cuudsce după, ter. minaţiunea sa. Deci, fără de a. enumera multele escepțiună, vomit
considera de masculine acele substantive, care se te: mină :

1 în ct şi d, d.e. der Samier, ciocanul ; der Seller,
fa, furia; der Ragel, cuiuliă; det Stade, Jhimpele; etc.
2. în en. d. e. der SDfen, soba, cuptorulu ; derTegen, spada;
der Megen, ploia, der Sînodjen, osulăi.
Observaţiune. Infinitivulă luatii în modii substantivală e de genulii
neutru, d. e.: daâ Seen, viețuirea; ba3 Gingen, cântarea, ete,

3. în în, ing și ling, d. e.: ber Sonig, mierea; der Şittig, a-

ripa; det Săring, scrumbia; det Şiingling, junele, adolescentulite
Ca feminine substantivele terminate : 1. în € d.e.die Spradye,
limba; die Erbe, pământulă; die Grăjje mărimea, grundorea;
die Sif, înălțimea; dic Şreude, bucuri ia, ele.
Observaţiune.

.
|

Î,

Cele

mai multe

num

de animale, terminate în e

sfintii de genulii masculină, d. e.: der AIfje, maimuța; bec Galte, falconulii, șoimulii; ter Safe, iepurele; ber Qine, leulti.

2. în ci, Beit, şiteit, d: e.: die Vettelei, cerșetoria; die
Druderei,

imprimăria;

die gtcifeit, libertatea;

bdie Cwigteit,

"zejuicia, eternitatea, etc.

|

'3. în Îaţt și ung d.e:
Mitteripațt, cavalerismulă;

TUng, Speranța, etc;

|

Î

|

j

die Greunbdjait, amiciția;
die Sanblung,

die

acțiunea, die Sofj=

POD

11

ai

ând fiinţe feObservaţiune. Substautivele terminate în în, însemn
d. e. bie S5e,
feminin
tive
substan
ca
te
cunoscu
minine, sâintii deja

a

nigin, regina; bie Şreunbin, amica etc,

|
Ca neutre sânță substantivele, care se termină :
Rătpiel,
da3
1. în al și jel, d. e. da3 Cditial, destinul,
enigma; da3 Îlberbleibjel, zestulii; ete.
2. în tipu d. e. da3 Giirtenilum, principatulii, ba Sânig=
”
tu, regatuli, ete.
Escepţiune: der Şertfum, erorea; der Neidtbun, bogăţia.

din< der Sbeil>, partea, însemândiă frac„3. în tel, (scurtată

țiunea), d. e. da3 Drittel, treimea; das Biertel, pătrimea.

etc.

în nif
Observaţiune. Numiruli substantivelorii feminine terminate

_este aprope totii atâtii de considerabilă, ca
neutre, terminate prin aceași silabă; prin usă
d. e. baâ Viloniji, imaginea ; da3 Sepeimui),
„permisiunea; bie Senntnid, cunoscinţa.
Observaţiune. Totii astii-felii este şi cu
cu prefixulii

Ge, de acestea

acela ali substantivelorii
se vorii cunâsce mai bine, .
secretulă ; die Erlaubnij,

substantivele, care începii

sântii. în tote genurile; (cele mal multe însă

Gebirge, muntele; da3' Gejoprei, stri-

suntăi de genulii neutru, d. e. da

, răbpătult) der Gebraug, usulă, întrebuințare ; die Gebulb, pacienţa
.
darea,
Observaţiune.

Substantivele

terminate

în

den

și leiu, stinti dimi-

lori poti fi considerate de ne-

nutive, în consecinţă prin însemnarea

utre d. e. daă Şfiimaen, florişora; ba3 năblein, biioţașulă; da Şrăuleiu,

domnişora.
atote
Cu
elorii.
monosilab
asupra
E forte greii a da regule precise

sai
cestea, considerândiă formarea lorii, ami putd indica ca masculine.
neutre pe acelea, care se formâză din
cu sai fără schimbare de vocală, d. e.
1. der Edlag, lovitura; derivati din
>
n,
i:
da3 Grab, grâpa

903 Sei, suferința

der Bunb alianţa
da3 Baub panglica
der Şlub, rîul

da3 Elo, pluta

„3

:
>

„>

>

verbe, primindă silaba radicală
fblagen, a bate, a lovi
Stade, a săpa

eibenpa suferi
binden,a

lega

Tlieben, a curge

cred
m 7 ma a
e

m

cs . ema

72
2. Feminine suntă acelea, care se formez din rădăcina verbeloră
prin adăogarea unei litere corespundătâre, d. e,
die Zlugt fuga;
derivati din flicgen, a fugi
die Sagb, venătorea;
,
> jagen, a vâna
die unit, arta; .
>
» Tounen, a pute, a sei,

Genul unui însemnat numări de substantive
iormă însemnării loră ; cele mai usitate sântă :

variază

con=

1. Masculine şi feminine:

bet Budel, cocâșa
der Geijset, ostateculă
bet Seide, pâgănulii
|
der fut, pălăria
der Stunde. mușteriulii
der Seiter, conducător ul

die Vudel, cocoșa mică
die Gcifiel, Viciulii
die Sribe, pârlogulă bălă(riile, crângulii.
die ut, paza, pășunatuli
die Sunbe, noutatea
die Qeiter, scara

det Sec, laculii

dieSee, marea

der ajt, catartulaă

die ait, îngrășutulă

2. Sântii Masculine și neutre,

der
der
der
der

Bauer, feranulii
Band, volunulă
Bund, alianța
Got, corulă (de vocă) .

der. Erbe, moscenitorulii

da3 re, moscenirea

der Seft, plăsaua
der Mejjer, măsurătoruli

da3 Sef, caetulii
da Sejjer, cuțite

der dei3, orezuli

der Thor, nebunulii,

da3 Bauer, colivia
da5 Band, legătura
da3 Bund, mănunchiulă
da3 Ghor, corulă (loculii Un
de cântă corulii în biserică).

o

da deis, ramura (uscată)

das Thor, porta.

3. Siintiăi feminine și neutre:

Die Grtenntnij, cunoscinţa ; da3 “Ertentuib, judecata ;
„die Mepr, apărarea, arma, da5 IBebr, iazul; die Steuer,
darea „împositulă; da3 Steuer, cârma,

13

“ Substantivele compuse sintii de genuli substantirului din
armă, d. e.: det Siripbaum, cireșulii, (die irjege, cirșa; der
Baunt, pomuli, compuse : der SirihDaunm) ; die Sausarbeit, Zucrulii de casă
ș der Shorjătiijiel, cheia porții.
Escepţiune făcii următorele substantive : die A(ntmort, răspuusulii; der
Abideu, orârea; der angobr, urechiatulii (cu urechile lungi); der Sang:
bein, lungii în piciore, lunganulii.
Substautivele derivate din limbl străine conservă

de obiceiii genulii

lori primitivi, d. e. die Eymphonie, simfonia; die Iniverfităt, universitatea; daâ Gyunajiuun,

gimnasiulă, ete.

Escepţiuni. Daă Vntojen, elemosina, milostenia; der Altar, altarulă;
da3 Ego, ecoulii; ba Gieber, frigurile; der Sărper, corpulă; ba Cab:
rint, labirintulii; dec Yalajt, palatuli; da3 Bulver, pulberea; der Runtt,

punctulii; der Tempel, templulii.

Despre formarea substantivelorit feminine.
Unele substantive feminine se formâză de la masculine, adăugândii acestora silaba în, d. e.

1. Der Dirt, păstorulă ; die Birtin, păstorița ; der Giirit,
principele; die Giirjtin, principesa; der Englânder, IEnglezulă; die Englânberin, Zugleza; der Diener, sercitorulă ; die Dienerin,
servitărea, etc.
2. La unele substantive

masculine terminate în €, lăsăm

ajară pe acestă € şi adăugămii silaba in, d. e.
"Der Momăne, Românuli; bie Romănin,

Turculă; die Siirtin,

Româna;

berLiirte,

'Turcgica; der Gatte, soțulă; die Gattin,

soția; der Qitwe, lculă; die Qâwin, ledica; der

Sricibe, Greculii;

die Griedin, Grecdica,
Observaţiune. Adjectivelorii substantivate, terminate în c, nu se adaugă nici odată silaba în, d. e. der Şeilige, sfântulii; fem, bie Şeilige,
sfânta (nueiligin];

der

Gelebrte,

3. Forte desi se modifică

înviţatulă; die Gelerte,

învițata,

etc.

la femininii vocalele a, o, u,

pa rr
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cae

aa a
cane 7 Pa ep

2

E

| și au, d. e. der Sod), bucătavuli;
Graţ,

die Sădin, bucătăresa ; der

contele ; die Grăţin, contesă - der

ooreiulă ; die

Cube,

Giidin, ovreica ; der Frauzoje, Francezuli ; bie Yeanşăiin,
Franceza; der Bertăujer, vândetoruli ; die Verfiuferin, zEndetorea etc.
Escepţiune facii substantivele derivate din limbă străine, d.
e.: der General, generalul; die Generalin, soția generalului ;

der Qoftor, doctorulii ; die Dottorin, doctorița, 'soția doctoru-'
luă; precum și substantivele: der Gatte, sofulă; die Gattin, so-

ţia, der Serşog, ducele; die Serzogin, ducesa.
4. Spre a forma substantive feminine, din masculinele, terminate în cret, lăsămi afară pe ultimulă cv și adăugănii si-

laba în, d. e: der Bauberer, orăjitorulii, die Bauberin, vră-

jitorea, der Bauberet, amânătoruliă; die Bauderiu, amăână- .
torea ; der MDanderer, călătoruli ; bie Manderin, călătorea. .
_ Bântă în Limbă germană, ca și în limba română, vorbe

|

particulare spre a distinge sezulă, unorit ființe d. e.
-

1. Nume de persone:

Der Manu vărbatulă;, die Stau, femeea; der Bruber, fratele, die Săjvejter, sora; der Bater, tatălă; die SMutter, ma
ma; der Sof, fiiuli; die Soibter, fiica ; der Dpein, anchiulă;

die Dume, mătușa.

|

-

|

|

2. Nume deanimăle:

,

Der Sengit, armăsarulă; die Stute, pa; das giillen, mmdnzulii; der Dă, Doulă, die SUD, vaca, .da3 Sta(b, vifeluli;
dec Gber, vierulă; die Cau, scrdfa; bas Tertel, purcelulă ;

die Siege, capra;
der Bod, fapulit;

da5 Biedlein,

Şirj, cerbuliă, die Şindin, cerboica;

der Qabn,

edulă; der

cocoșuli;

die

Sefne, găina; das Riitplein, puiulii, der Rater, cotoiulii (c0toculii), die Staţe, pisica.
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Observaţiune. Câte odată se formtză masculinele de la feminine,
adăugândii acestora ctid, saii numai țidj; acâsta se întâmplă, când fe-

mininele se termină în e, d. e bie Gană, gâsca; der Găuferid, gâscoiulăi,

gâscanulii; bie inte, rața ; der Guterid), rățoiulii ;
belulii) ; ber Tăuberig, porumbulii [bărbătuşăi],

die Taube, (porum|

Suntă multe nume atăâtii de persone câtă și de animale, la
care nu se deosebesce genulii, d. e,
1. Xunte de persdne :

Der af, dspetelej; der 9enj), omulii, der Băgling, eleculii?

bie Perjon, persdna; der Awilling, gemenulii, etc.
2. Nume de anuale :

a

Der Mbler, aguila, vulturulii, die Mau, şârccele; ba3 TBicţel,
nerăstuica ; der “Gud3, vulpea, die Natte, chițcanulă ; der
Gil, pescele; die Edlange, șerpele, die Radptigali, priveghetărea;
daâ frofobil, crocodilulu, etc. Despre

verbu.

In limba germană distingemii următârele verbe :

1.: Verbe active, tpătige Becitwirter;
2, Verbe

transitive, Bielende Beitmărter;

3. Verbe intransitive, Bielloie Beitmărter,

„4. Verbe pasive, feibenbe Beitmărter.
5. Verbe reflexive, riidbeziiglide Dcitwărter,
6. Verbe ajutătăre, Dilfâzeitmvărter.

Verbele ajutătre se potă subdivide:

.

-

1, In verbe ajutătâre de timpă: fein, a fi; Daben, a av6; mwerben, a
deveni,a voi ; 2 în verbe ajutătâre de modii, saii verbe de modalitate :
Tânnen, a pute; mâgen, a pute, a av6 dorinţă, a voi; mvollen, a voi; folleu,

miifjen, a trebui; biirjen,a pute; [ajjen, a lăsa,

Conjugaţiunea verbelorii.
Flexiunea, la care siintii supuse verbele, spre a ne arăta diferitele raporturi de personă, numirii, timpi și modii, se numesce conjugaţiune.
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Verbele ajutâre.
Conjugaţiunea verbeloră ajutădre: fein, Babeu şi iuerDen. Aceste verbe
servescii la formarea timpurilorii compuse a verbelorii predicative.

Verbulu adjutătorii buben, d aze.
Xndicativu,
Die anzeigenbde Art.

îi

Presinte
S%

Babe, eii ami

(Gegenmwart),
SG

du Daft, tu ai
er,
mir
iBr
fie
Gie

Subjunctivu.
Tie verbindende Art.

Dabe, să ami

în Babejt, să at [aibr]

fie, că Dat, elii, ea, ate
Daben, noi avemii
Dabt, vor veţi
Daben, ei aii
”
Baben, D-Ta ai sati D-Vos!

er, Îte, că, Dabe, să aibă
air Daben, să avemii
i) Babet, să aveţi
fie Daben, să aibă
ie paben, D-Ta să ai, sai D-V9-

tră aveţi,

stră să aveţi.

Imperiectiă (Shitvergangenfeit).
SĂ Datte, aveami (avuiii)
du Datcit, aveai (avuşi)
,
er Batte, avea (avu) ..
air Batten, aveamii (avurămii)

SD) Bătte, să ami, așii ave:
du Dăttejt, să ai, ai ave
er Bătte, să aibă, arii ave
mir Dătieu, să avemi, ami ave

fie Datten, aveaii 'avură)

file Bătten, să aibă, arit ave,

ir Battet, aveaţi (avarăţi)

ibr Dăttet, să aveți, aţi are

Pertectă (Bergangenbeit).
du Bajt
er bat mit Daben

ibr Dabt

fe Baben

S5 Babe

amă

6 Babe

.

„dă
> a
(2 amă

aţi

ai

,
z
Z

e

du Babejt
er babe
mir Daben

ip Dabet

fie Baben

să fii
| „să fi
să fie
2
să fimii
E

să

ți

,

|
z
Z

si

să fie

Mai multă ca periectii (Oăngitvergangenpeit).
să fi
SD Dâtte
avuseiă *
0 Batte
să ÎL
du Dăttejt |
du Batteţt | „ avusăă
z săfie
er Dătte
|i3: avuse
er Datte
mir Ditteu (2 să'âmi
air Batten [E avuserămii
[* să îţi
ie Dăttet
ir Battet [e avustrăți
să fie
fie Bătten ,
- avuseră,
île batten

1.
3
lE
(„=
[e
]*

71

Viitorulă IL. (Autunft).
IĂ wwebde

du mirjt

voili ave

| _ ver av€

er wirb

3

va ave

mir merben [2% vomii ave
ibr merdet

fie 1verben

,

jo

er imerde Daben,

lzs

air imerdenbaben,

veţi av6

]

id) verbe Baben,

du merteft Daben, E
ibr tmerdet Dabeu,

voriă ave,

fie werden Daben,

[£ 3

E

JS

Viitorulă II. (Vorsufunit).
ŞĂ iverte

=

du wirjt

DB

mic verben
ipr merbet
fie werdeu

er mwird

voii

vel

Sc

verbe qebabt Daben

=

va

ha

du merdejt aebabt Baben

[33
[E
1

vomiițe
veţi I*
vorit

air iverden qepabt Dafen
ibr werbet gebabt Daben
fie merden qebabt Baden

lg

ec verde geabt Baben

Condiţionalulii.

ŞĂ miirbe

mir
.

wiirden
-

ibr moiirbct
île wiirben

Periectă

|

ași av

|

ai ave
arii ave

£
(2
_—

amit ave

FD mirde

ja

ași

du miirbeit
er wilrde

13
|3.

ai
ară

mir

,

j

aţi av6
arii ave

.

miicden
..

ipr miirdet
fie wide

Linperativrt

[5
2

[2
JE

|z
Z

amile

aţi
ari

[ea

(Gebictende Art,

Singularăi,

Saba
du, aibl
tu!
E
1»
*
babe er, aibă el!

=

[35
3
>

(Bebingende Art.)

Presinte
du mwiirdejt
er miirbe

12

lE

Plurală,
.

er îoll Daben, să a:bă elă?

Daben
mir
3 4
IVReI
Po
Sa
no
lajiet ună gadenl a avem
Hol

Dabet ir, aveţi vor /

Daben fie, aibă ei saii.elo!
Imfinitivri

(Unbejtimmte Art),

Presinte : Baben sa u baben*), a ave sait de aavd;
Periectă: gcpabt Baben sait gegabt şu Baben*), a fi avutiilde a fi avatii,
Participiă [3iitelvort).
Presinte : Babenb, avândii ;
Pertecti : gefabt, avută.
*) su Baben și gebabt şu Daben se mai numesce și supinri.

Pe
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Verbulii cin a fi
Indicativul

Subjunetivut

Presinte
9

Din,

„du

bijt,

sfintit

er ijt,
mir find,
ir feid,
fie Îimb,

este
siintemii
sânteţi
suntii

ir feet, să fiţi
fie feien, să fie,

Imperiectă
d) măre. să fit saii ași fi
du mwărejt, să fii

Şc mar, erami, fuiii
du warft, erai, fuși
er at

ÎS jei, să fit
du Îecieit, să fii .
cr Îci, să fie
vic feien, să fimiă

a

ești

era,

fu

er măre, să fie
vit mâren, să fimii
iBr wwăret, să fiţi.
fie avăren, să fie.

Wit tvaren, eramii, farămii
ir maret, eraţi, furăţi
fe 1wateu,

eraii,

fură

. Periectă,

mir find
ine feit
fie Îinb

lea
[5

amă
ai | ,

tz

ip maret
Îte twaren

| “

să fiii
să fii
săfie

be felt 1
fie feien

să fiţi
să fie

.

.

e

mir jeien [2

ami £
ați
ai
Mai multi

S% war
du mvatit
| =
er var
2
ir marcu
[2

SD fei
du fetețt |
er jet
(2

(3

su

ca pertectă.

fusesemii
fuseseși
fusese
fusererămii

ivit văren

fuseseră

(te văren

fuseserăți

x

să fimă (.$

id) wire
du măreft
er 1văre

ibr wvăret

azi]
| ai
arii

ami

aţi

fi fostii,

eri,

| =

gewwejeat

Sg bin
du Biit

ară

“ Viitorulă 1,
Se merde fein, voii A
du mwirit fein, vei fi
er wird fein, va fi

10) perde jein, (că) voii fi
du merbeit (cin, vei fi
ce merde (ein, va fi

ipr werbet fein, veţi
fie inerden fein, vorii fi

ie merbet fein, veţi î

mir merden fein, vomii fi

ivit verben fein, vomii fi
ție imerden jein, voriă fi,
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e

Viitorulu II.
SĂ mwerde
du wirit -

er 1vîrd

)_
[:2

voiit
vel

.

—

mic aerden
îipr iverbet

[2% vomă
|2 veţi

2

fie iverden ]

id 1verbe
du merdeit

=

va

3

=

[E
[=

vorii

„ (că) voiiă fi fostii
[:2
vei fi fostii

er mwerde

—

[2

va fi fosti*

spirt merdeu
ir merbet

[2
|2

— vomii fi fostii
veţi fi fostii

fie werden

|

vorii fi fostii

Condiţionalii.
;

Presinte.

'Periecti.

Sg iwiirde fein, ași fi
du viirbejt jein, ai

|
A
er iviirbe Îein, arii fi

ir iviirben jein, ami

îbr wiirbet fein, aţi f

Să miirde
du mitroeit

|.
[2

ași

SLai
2 ară

E:

mit wiizden

(E

amă

[£

er tviivbe

fi

fie wiirden fein, arii fi.

ip wirbet

[2

fie wiicden

aţi

JJ

(2
|>

arii

Imperativii
|

Pluralii.

Cei du, fi tu

Singulară,

feien ir,

o

Tajjet mă feân, |

fei er, fie elă

er olt (cin, să fie eli,

că fim not

feiet, Îcid, fiţi
feien, fie, fie, ei saii ele.
Iufinitivri,

Presinte : fein, şu jein, a f, do a

fi.

.

Pertectu ; gemwejen vin sai gevejenlsu fcin, a fi fostii, de a fi fostit,
Participiă:
Presinte : fcienbd, fiindi;

Periectă : gewejen, fostii.

„ Verbulii iverdent, a deveni, a se face, a fi.
Indicativu,
„9% merbe
du wirit
er wirb
mit verdent

:
ir
wwerbet
„te werden

>2
= 3
= 5
=
2

zi o
5

Subjunetivri
Presinte.
”
10) 1werbde
s.
du verbejt
er verbe
mit merden
:
ir
werbet
fie werten

>
2
(5

ră

[9
Jă
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Imperiectă.

i.
avurbe

[ivarb]

id) wwiirbe -

te,

9%

Ie

!

ji.

du wurbeft |wvaroit]]'2 3
er urbe [mar]
(5 3

du miicbejt
er wwiirbe

pi

mir murden

ipe wmurbet

3

5

mir miirden

ie miicbet

|

III

Îie murden

ia

Ste wiirden

z

po.
îi
-

SĂ bin gemorben
du Biit geworben
er iii gemvorgen
etc.

etc.

o”

|

id) fei gemorben
du feiejt gemorben
er Îeci gemorben

.

| |

3

Periectă
!

ami devenitii ete.

|

|.9
3

să fii devenilii
etc.

i

,

|
|
!

-]
l

I% mar gemorden
du tarit gemvorden

|

N

er tvar

gqemorben

ete,

Mai multă
Da
[22
2 9o

z
să fiii devenit
(sait așiifi dove-

er văre

=

e

ete,

pe

nitii etc.

3

Viitorulă 1.

4

i

ca periectă.
id) mâre
du mârejt .

SO

iverde... verde]

-a

SĂ mwerde merden

*=

du mwirft averden
er ivird 1verden

9
3 3

du mwerdejt merben
er verde verde

2
2 5

ie iwerdet werbent
fie twerhen tmerden

“2
>

ile averbet merben
je merden verde

'z
isi

mit merden merbet

[5

air ierben verde

9

-

Viitorulu II.

5

perde geworben Îein

du avirft geiorden ein
er irP gemorden fe

mit merden gemorden ein

VE

ic) verde gemorden

2
2 5

du iverbeit
et werde

(3

ipe merbet gemorben fcin
[2
fie werben gemorben (ein | £

+

hr merbet
fe imerden

3

n
»

m

ir verbe

fein

,

5
2 si

„

[3%

”
1

=
Ş

Condiţionalit
Presinte
SĂ iiirde terbden

du wiirbeit merden

Periectii
Ş

|.2

er tvitrbe werben
5
wir iiirden werden
(3
ie iniirdet averden | 3

fie imiiroen iverden

] 2

i, ipiirde

du mwiirdejt
er 1viirde
mir mid
iBe mpiirbet

fe wide
+

gemorden Îcit

-

„
o
-

o

„|&

O

niz
[Tz.
„Ze

„IS
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Inperativri.
Sing. werbde, fi
-:
,
rperbe er, fie eli
er, fie joll wătben, fie el, ea

Plur. werben mir, să fimiă, să de”
venimii
weroet iBr, fiţi voi, deveniți
fie follen wwerden, să fie ei,
să devină el,

Iufinitivu

Presinte : toerben, şu merbeu, a deveni, de a deveni.
Periectă : gemworden [su] fein, (de) a fi devenitii.
Participiă.
Presinte : werbenb, devenindii, fiindă,
Periectă: geworben, devenită, fostă, făcutii,

43.
Ter Grofvater, moșulii; buniculă; die Srofmutter, bunica (buna); bie
Dante, dama; die Şugenb, juneţea; der Entidluf, resoluţiunea; der Şorte
Îritt, progresulii; die Diirftigteit, lipsa; ber Abenb, sera; der Ball, balul;
Serr, domnulă ; Bien, Viena ; nadiibtig, induigentă ; mitleidig, compătimitorii; vergangen, trecuti; gelegrt, învățată, savantii; tugenbBaft, virtuosă; jtanbpaft, statornicii, fermii, constantă; B5jlid, politicosii; arbeitiaur,
lucrătorii, Inboriosă; auâgejețt, expusii; unflug, imprudentă; fpariaut, eruțătorii,

economii; dantbar

mulțuinitorii,

recunoscătorii ; unbantbar,

in-

gratii, nemulțumitoriă; Bojjen, a spera, a nădăjăii; iwie lange, câtă timpi?
Bier, aici; bort, acolo; baf;, că; ivenn, dacă; aud, și, âucit,

Id Babe einen Grogbater ? ajt du eine Gropmuttei — SIBir
Batten einen guten Freud. Ş4 Babe jeb3 Franten berloren. IBerden Sie dicjen Abenb bei Îbrem Orofbater jcin € Sd) Bofie, da
Sie mit Îbren Ediilern şujrieden getwejen jein ierden. Seid nad):
jicbtig gegen Dic alten Menjden! Die Damen find vit mitfeidiger
al3 die Serren. Ye Şerr Ontel iviirde nidyt fo reid) jein, tvenn er
nidt îmmer fo tpătig gewvejen ipâre. Biele Miner wwiirden uit
o getețet fcin, wenn fie în ibrer Şugend nidt fleipig gerejeu văz
ten. ASiibeţt du fo reid) jein, venn du nidt thătig und Îparjam
1. Cionca, Gramatica limbel germane,

„8

a

getoejen mvătejt. Sei tugenbaft! Bir ipiirden au auf. dem Balle - getvejen ein, ivcun unjere Mutter nidt frant getvejen tvăre. Cei .
ftanbpațt în deinen Gntikiijjen. Tacit du don în Tien getvejen.
„Sein, i |Bin nod nie dort geivejen.
Observaţiune, Subjunetivălti se întrebuinţiză în proposiţiunilo su.
bordivate condiţionale dupii conjuncţiunea Menu, (dacă), când verbulă e:
“la imperfect: sai mai mulzii ea 'perfectii. Când proposițiunea subor"“dinată se află înaintea proposiţiunet principale, verbul acestei din urmă se pune înaintea, subiectului, Proposiţiunea principală, precedată de o
proposițiune subordinată condiţională, începe de obiceiii en adverbulii
"Î0, așa, care nu se traduce în românesce, d. €e.: TRenn du ÎleiBiger gctvejen

ivăreit, fo mmiirbeft bu gelebter jeia ; dacă al fi fostii mal silitori, at fi
- mai

învățată,

.

&d.
A fostii eroitorulii aici? . Nuu, âncă n'a fostii aici. Noi amit

“fostii. în grădină. Câtit timpi aţi fostii în Paris? Ce a deve-

nitii fratele tei? Elă s'a. făcută (ijt gevorden) ofiţerii. Fraţii
D-Vostre aii fostă inai silitori ca, fraţii amicului mei N. Ei
mamă fostii nică odată în Viena. Noi mamii fostii âncă la
(auf) balii. Fiţi lucrători şi virtuoși! Fil politicosii către totă
lumea (jedermann). Dacă aţi fi plecati aqi--diminâţă, aţi fi
fostii fârte imprudenți. Copiii recunoscători vorii fi totii-de-una fericiţi, copiii nemulțumitori din contră nu vorii fi nică

“odată fericiţi. Dacă ai fi fostii mai economii în juneţea ta,
"ai fi atâtii de săracă.
45.
“Sluf den Bale, la bală ; auf dem Qanbe, la ţară;

auf dem Boden, în

podă, pe solă, pe pământ; îm (în locii de în beut) Garten, în grădină; în -,
derfirde, în biserică, im Sonşert, în concertiă; bet Baron, baronulă; der

„Teller, farfuria; die Riige, bucătăria; der Part, der Thiergarten, parculă,
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grădina zoologică
; der Seller, pimniţa ; teaurig, tristă ; verfbjtvenberițd,
rîsipitorii; wafr, adevărată, veritabilă ; fig, laşi, timidii; votşuşiehen,
preferabilă; că geziemt fij, se cuvine; nigt mebe,, nu mai; tocil, pentru
că, fiindă-că,

de 6re-ce.

Neptele baronului n'aii fostă la baliă, donsele ai fostii
la concerti.. Amicii adevăraţi sântii rari. N'aţi fosti” presentii ? Unde sântă farfuriile și păharele ? Nu sântii în bucătărie, Nepotulii şi nepâta contelui nu sânti în castel, ei
“sântă în pareii. Plăcerile de la ţară sântii preferabile plăce- . .
-rilori de la oraşii. Părinţii suntă la ţară şi copiii în orașii.
Dacă amii fi fostă lași, n'amiă fi fosti folositori patriei. Se
cuvine a fi politicosi către tâtă lumea, dar mai cu deose-

bire ctitre persânele mai vârstnice (âltere). Domnulii N. avea
mulţi bani, dar acum e sermanii; fiin lii-că n'a fostii eco-:
nomil.
Pronumele personale.
Persna

Berţânlide Giirivârter.

Persâna II.
Singularii.
N 1, ei;
.
du, tu .
G. einer, de mine
|
Deiner, de tine
D. mir, mie, mi, îmi
dir, ţie, ţi, îț
„A. mid, mine, pre mine, me big, tine, pre tine, te,
-

1.

|
N, mir, noi
| G.

unjer,

Plurală,
ir, vor

de no!

D. un,

nouă, ne, ni

„A. un3,

noi, pre

noi,

„ever,

de

„ud,

vouă, vă, vi

ne

ud),

voi,

vol
pre voi, vă.

Pers6na II.
.
N.
G.
D.
A.

Singulară,
er, fie, eâ*), elii, ea
einer, ilrer, de elii,sle ea
ibm, ir, lui, e!
ibn, îte, pre elă, pre ea

fie**),
. iljrer,
ipnen,
fie, ei,

Plural,
el, ele
de ef, de ele
loră, li, le
pre ci; ele, pro ele.
„

*) Nu există în limba română.
**) Scrisă „Sie“, înstmudză D-Vostră saii p- Ta.
e
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Die Bafe, verişora; ber Meider, pismuitorulii; die Şamilie, tamilia;
die gre, onorea; ba Ding, lucrulă ; die Giite, bunătatea;
bie
Eetterling3= Sang,
colecțiunea de fluturi ; da3 Erbarmen, îndurarea, mila; die Erfabcung, esperienţa; da3 Better, timpulii ; die Ante
mort, răspunsulii; die Empfeblung, recomandaținnea; da3 Gliit, noroculii;
die Etelle, loculii; ganş- totă; unvofl, indispusii; bejdjijtigt, ocupatii;
anber, altii; andere, alți, alte; new, noii; leibtalăubig, creduli; Defolgt,
urmatiă; şuriicfgegeben, înapoiată, dati îndărătă; şcigeu, a arăta; [eiben,
a da împrumută, a împrumuta; Degleiten, a acompania, a petrece pe cineva, a însoţi; erpalten, a primi, a obţine; wwiinjdjeu, a pofti; glaubei, a crede; wenig, puţinii; mer, mai, mal multii; foviel, atâtii, atâta; fein ...
nuele, nu. mai; îd Dabe fein Gelb mebr, nu mai ami bani; ipeniget, mai

puţină; beinabe, aprâpe...; allein, dar, însă,
iiberăli, pretutindeni; vor,

înainte, înaintea,

'singură];

fobalb, îndată;

(prep. cu D. şi Ac.).

Daben Eie viel Verguiigen auf dem Qanbe gepabt ? Ad uein,
id) Dabe îcbr imenig Vergniigen gehabt ; id Din Beinafe die gange
XSode univopl gemejen. Meroeu ivir Beute nicht melr die Dre
Daben, Sie zu jehen ? Meine Baţen find nipt iv3 (pentru în
das) Sougert gefonmen, tpeil fie univobi gewvejen find. Mann
meren Sie die Giite Daben, mir Îpre Edymetterting3=Eanunlung
şut geigen? Sat der Edimacper Sen die neuen Eticjel gebradt?
Rein, er Bat fie mir nod) nidt gebradt. 63 îjt Leiht su fagen:
„Să Dir ujricoen“, allein c3 îjt făboer, e3 şu jein. Gabe Gbar=
men, mit den armen Senin! Saben Sic die Giite, ibm Spre
Gebdermejjer şu Ieipen! Sie wwiirden nidt fo Ieibtglăubig jein,
ment Sie mebr Grfabrung Bătten. SĂ Dătte Şnen ettoas şu
jagen gehabt, ten Sic Beit gepabt Bătten, mid) zu Degfeitear.
SŞaben

Sie

Îdon

cine Antivort

bon ibm

oder bon ie

erbalten?

Scitoem er fein Bermâgen berloren Dat, Pejigt er feine Freunbde
uefr. (3 er dicje3 Ecloj; faujte, tpar ct nod) Îebr reid).
"ue C

[ă

Nn voii ave plăcerea de a vă ved6 mâne? Aibi totii-deuna înaintea, ochilorii exemplele de virtute ale străbuni-

lori ti! Nu eredii să fiţi avutii mai multă pacienţă ca mine.
Să nu fie fostii fratele ttii cu fie-cine așa de politicosă,

n'arii av6 atâţa amici. Noi n'amii avulii nică o adevărată (fein

ivafte3) plăcere înaintea sosirei lui. Noi n'amii fi aşa de nefericiţi, dacă amit fi urmatii consiliile vâstre. Arii av6 a-

câstă femee atâţa pismași, dacă mari fi așa [de] bogată ?
Dacă n'ai fi avută recomandaţiuni, n'ai fi avutit noroculii

de a obţine așa de curândii (jobatd) loculii, care îl aj. Te-

amit căutatit pretutindenea; unde ai fostii, amicul mei? A.
veniti vărulii D-Vâstre înaintea mea? Cine a datii copilului
acesti cuţitii ? V'a dată elit bani? Nu, densulii a datii bani
numai (nur) fratelui mei.
48,
Der Bermanbte, rudenia; die Gelegenbeit, ocasiunea, prilejul; der Site

Îbiiler, conșcolarulii; bie Jadifigt, indulgenţa; bie Invorfigtigreit, impru-

denţa; der Babniigmers, durerea de dinți; ba3 Iingliid, nenorocirea; Defz

tig, violentă, furiosii; mâglid, posibilă; vumâglid, imposibilă; verbrieg

Iig, supărăeiosă; ftolş, mândru,
silită; vielfeigt, pâte; den,

fălosii, orgoliosii; genâtBigt, obligată,

fiindiăi-că,

Amiă avutit dureri violente de dinţi. Când ami avutii ne-

norocirea de a perde pe tatălă nostru, mama a fostii silită
să vândă casa, nâstră. Naveaţi părinți, când craţi la unchiulă vostru? N'aveamii părinți, dar aveamit o mătuşe bo-

gală. Arii fi cu putință (mâglid)), ca să aveţi caetulă CONșCOlarului D-Voste? Este neplicutii de a nu fi avutii nici-odată
ocasiunea
*

de

a fi folositoră patriei. Aveţi mai multă pa.
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cienţă și fiți mai indulgenţi? Nu fii prâ (ju) „mândru, fiul

mei! Unde aţi cumpăratii aceste cărţi ?, Nu le-ami cumpărată, ele sântii unii darii de la domnul doctorii M.
Conversațiune.
Şit SBre Baje vor oder nad Be
pen getonten ?
,
Marum find Îpre Symejterunnidt
*
iv'3 Somert gefommen?
Rerden mir în einigen Zagen
da3 Dergniigen Babe, Gie
şu fegen ?
Sat er în feîn Bud suriictge"gebeu ?
:
Şaben Sie Banidmerşen?

Gie ijt vor mir angefonunten.:
,
Sie merden mabripeinlidy unuvopl
gewefen fein,
Menu 6â [incă Better îjt, fonune
id) Îdon morgen.
:
|
Mein, er Bat câ im nidt guriid- gegeben, er Bat eă verloren.
Sa, îd Babe Bejtige Babnidmer=

"pegeben?
:
,
Sitvbde er fo viele Şreunde gefabt
Baben, tenn er nidt îmnier

,
|
Rein er viirbe niptjo vicle Freunt=
„de gehabt Daben ; er imiirde

gen. .
Die Dagb Bat c3 ifncn gegeben.

o
Bec Dat ben Rinberu da3 Meier

nidt fo sufrieden gemejen (ein.

îo B5flid gevejen iwâre?

49,

E

ber
- Ger Eolbat, soldatulii; die Geniigjamteit, îudestularea (cu puţină!;
e,
Seintraub
die
pomele;
Dbft,
da
)
(perdevară
denimicii,
omiă
ă,
Taugenidt
ne„ strugurulii; die Majfeniibung, exereiţiulii de arme; bie RotBvenbigteit,
severii
cesitatea, Lipsa; Teibtfunnig, nesocotitii, ușurelă, svânturatiăi; jtreng,
wmergrof
trăgâni;
a
şăgeru,
lucra;
a
arbeiten,
;
trândavă
,
" trăge, indolentă

den, a se face saă a deveni mare; ungebulbig

merben, a devani nerăb-

bolnavii;
" dătorii sai impacieutiă; frant iverben, a căd€ bolnavii, a deveni
Beit, în
Turger
în
ta;
viaţa
totă
în
Lang,
Seben
er wil, elă voesce; bein

a(â,
scurti timpi; mabribeinlid), probabilă; cinft, odinioră, odată; fobalb
ță).
puţină
mai
meniger,
îndată ce; daiit-ea să..., astăi-felii ca...,

Sei leițig, Damit du geleprt werbejt. Eobatb ct arat geiorbet-.
war, Batte er teine Şteunde mebr. Stari imiire Raujmann IDerden,
wenn er Bermăgen, pătte. XBarun Bițt du nidt Soldat geivorden?„Du Băttejt deinem Sânige, beinent Baterlande und dir elit fre
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gena. Menu ti zei jtin iitden, Dătten toir viii mebr
Bebiirinijje und iveniger Genitgjamfeit.TBilpelm ivird grofer iverden,
af8 alle jeine Briider, IBerbet gute Biirger! ABiirbe meine Edioejter
o gliidtid geiBorden jcin, tvenu fie nici immer'
fo tugenobajt ge=
„tocjen imăre ? Tiirden die $erren AM. fo reid) geivorden cin, enn
fie în ifrer Şugenb beriboenderij) und leibtiinnig getocjen wăren? |
- STBerbe aut. und brab, und Babe bein Seben lang Gott bor Sugen!
TRenu Yofani nict jo jtrenge Qeprer gepabt Dătte, iăre: er. Bielei
cin augenicptă gewvorber, Anna îjt frant getvorden, ieil fie gu biel
Objt gegejien Bat. MBurbet i nt. ungebulig al3 der Geind f
viel aâgerte

50,
„Nol mami fi deveniti nici odată așa, bogaţi, dacă ami fi .

- fostă leneși. Domnulă N. avea mulți bani, acuma însă a. „devenită săracii. Acestă copilit s'a bolnăvitit, fiindi-că a
„mâncatii pr€ mulți struguri. Ce voiesce dânsulii să se facă. *
. (să devină) ? Dânsulii iubesce mult uniforma și eserciţiulă de
arme, prin urmare (folg(i$) se va face soldatii; toţi fraţii lui

:. :
-

':sântii soldați, Acestit băiati va deveni odată unii buni ce"” tățenă, Enrică arii fi deveniti ună perdevară, dacă părinţii
“și învățătorii lui n'ară fi fostii așa severi cu dânsulii. Dacă
„vei fi economiă și diligentiă, vei deveni odată bogatii. Omuli.

ară

fi „deveniti trândaviă, fără de lucru.

Dacă arii. avg

părinţii mei avere, ei ași deveni comerciantii. Te-ai făcută
“ mare, fiiuli meă,

de când

nu

te-amii mai vădutii,:

i

n

1

Cone saţiune.
Sas pilfit bu terben ?

SĂ merbe mapeieiuti ein Gol

Ras iit bein Bruber geivorben ?
e

„Rein

Bruber

dat merben.
îit Raufmaun gez
morben.

|
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i

urben unjere Colbaten nidt un:
gcbuldig, al3 der cind fo=
lange gogerte ?
SSatte er nod Şreunbe, al3 er arm
gemorben tar ?

Sa, fie murbeu jepr ungebuldig.

TRaâ will She Serr Sobn wmerben?
.

Sobald er fein Geld ntebr Datte,
patte cr aud) feine Şreunbe
mebr.
Menu îi Vermâgen Bătte, fo
Wwiirbe cr Raujmann verden.

Dâtten mir nicht viel mebe (cu
multă mai multe) Bebiirţ:
nijje, mvenn ivit tei măren 2

Şa, mir Bătten mebr Bediirfniţie
und mobrfăeinlid) wmeniger
Geniigțamfteit.

Maru ijt Glije frant gemorbeu ?

SReil fie suviel geacijen Batte.

Verbe active (Shiitige Bcihvărter).
La conjugarea verbeloră active se destingă trei forme :
1. forma veche saii conjugaţiunea forte;
2 forma nouă sait conjugațiunea slabă;
3. forma mixtă "compusă din cea forte și din cea slabă),
.
Aceste trei coujugațiuni se deosebesc una de alta la imperfectii și la
participiulii trecutii, care, dinpreună cu infinitivule presinte sântă con- .
siderate ca forme primitive, de Ia care derivă tâfe cele-lalte forme 'ale
verbului:
Infinitivulă presinte se termină în eu sai numai în cândii radicalulu
[rădiieina vorbei] are ca ultimă silabă e[ sai ct, Suprimarea luY € este
facultativă, la verbele alit cărori radicalii se termină printr'o vocală saă
prin |, dar suprimarea lui e este de rigore la verbele : ibun, a face;
ein, a fi,
:

4

Observaţiune, Infinitivulii se numesce supiniăi, când este precedatii
de preposiţiunea şu d. e. [o6en a lăuda, zu [oben de lăudată sait a lăuda,

i

Observaţiune. Infinitivulti presinte se pote substantivisa, punendu-

4

ise articluli Dag înainte; d. e, fingen, a cânta; bad Gingen, cântarea ete,

4
1

ți
|

.

“1

”

“o

i|
ih Ş
a

Formele verbului,

care derivă de la, infinitivă presinte, sântă:
.
1. Participiul presinte, adăngândă terminaţiunii infnitivului D; d.
e: loben, a lăuda; lobenb, lăudândii, lăudătoriă; tabelu, a blama; tadelnd
blamândii, blamatorii; șitterud, tremurândiă, tremurătorii; jeben, a vede ;

jeheud, vădendă, văqătorii;
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2, Presintele indicativului, înlocuindii terminațiunea
prin terminaţiunile flexiunel personale; d. e.:
Singulari,

infinitivului

Plural,

1. Ş% acte, ei stimeză

bir atent, nor stimămii

2. du adtejt, tu stimezii

ir adtet, vol stimaţi

3. er, fie, că acptet, elit, ea stimeză

fie adjteu, ei stimeză.

Singulară.

-

1. Ş gebe, eii mergi
2. bu gepfi, tu mergi

Pluraliă,

ir gebent, not mergemii
ibr gebt, vor mergeţi
fie geBent, ei mergii.

3. er gept, elii merge.

Singulară

Phurală.

1. Şd) Banble, (de la panbeln) eii

mir Danbeln, not făptuimii

2. bu Banbelit, tu făptuesct

ie Danbelt. vor făptuiţi
fie Danbelu, ei făptuescii.

făptuescii

3. er Danbelt, elit făptuesce

Observaţiune. Cele iar multe verbe, care aii de vocală radicală
pe
t saii pea la infinitivii, schimbă aceste vocale la a doua și a treia
pers6nă singularn : pe e în i, şi când € e urmatii de |, în ie şipe
a în ă;d.e:
Singulară.

Pluralii.

1. I wmerfe, eii arunci

wit Wverfen, noi aruncămii

2. bu biriit, tu arunci

îpr moerft, vot aruncaţi

3. er ivirit, elii aruncă

1. Să febe, eii vădii
2. du firbit, tu vedi
3. er fiegt, elii vede

jie werfen, er aruncă.

|

air jeben, noi vedemii
ibr fepet, vor vedeţi
fie fepen, er văd,

1. Id trage, e portă

mir tragen, noi purtămii

5. er trâgt, elii pârtă

fie tragen, ei portă.

2. du trâait,

tu porți

ibr traget,

vot

purtaţi

3. Presintele subjunetivului e asemene presintelui indicativ
ului, a
"fară de persâna a treia de la singularii, care primesce
terminațiunea e
în loci de et. Vocalele radicali nu se schimbă nici odată la subjunetivii
presinte, d. e. :

9%
Șin. id acte, să stimezii

du achteii, să stimezi

! ..

bu trageil, să porţi

-

er trage, să pârte,
pir tragen, să purtămi

er atei, să stimeze - Plur. ir apte, să stimămit

ir traget, să purtaţi

ipr atet, să stimaţi

"fe ateu,

id trage, să portii

:

„fe tragen, să pârte.

să stimeze.,

Imperativuli are aceleași. torminaţiuni ca subjunctivulii, afară de
persona a doua de la singulară, care primesce e în lociă de cit; d. e.:
Sing. ate
"acte

(bu', stimeză tu!
er, stimeze

elă !

Plur. adtet (iri, stimaţI voi!
“achten fie, stimeze ei!

.

Sing, 2. wirf bu), aruncă!
Plur.

3. sverfe er, arunce elii!
1. werfeu ivit, 'să) aruncămii noi!

2. werţet (iverft) iBr, aruncaţi vor!
3. moerfeit fe, arunce ei

" Observaţiune. Pentru prima perisSnă de la pluralii adese-ori se în-

trebuinţeză o perifrasă formată dintr'unit verbii ajutătorii de modă şi din
infinitivulă verbului de conjugatii; d. e. mir ivollen ateu Tagt ună ad
"ten; air vollen tragen; Iafst un tragen.”

,

51,

" Yerbe ajutătâre de modă.

.

unt şu fânneu, spre a put;
one şu tânnen, fără a pute,

"Presintele indicativului.
Să

fan
du faunit

ecfanu 1.
mic fânnen
ipr fânnt
ție Fonneu
eit pot ete...

„a

=.

.

Îi
dumullit

er mu$
+ mir mtiljjen

etil
mie mollen
iu
the moollt
ție mvolleu
eii voescii etc..
.

id) mu
du mubt

d.

ir mist
fie mitijen,
„ei trebuie, etc,

Re
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52.
Sid) tonnte
du fonnteft
er fonnte * air fonuten ipr fonntet
fie tonuten
„it puteamă

!

Imperfectu.
id) wollte
du wolltejt
er molite
mir avoliteu ide molltet
fie 1rllten
eii voiamit

|

id mubte
du mubteft
er mufte
air mufteu
ip mubtet
fie mmubten *
"eii trebuiami etc.

Der Sorrejponbent, corespondentuli ; bie Xeftion [bie Ctunbe], lecţiu- .- nea; ba3 Gebot, ordinulii, comandamentul; der Runner, mâhnirea, su„părarea; die Regel, regula; bie Ungleigpeit, inegalitatea; der Gtil, stilulii;
daâ Qejen, citirea, lectura; die Strafe, pedcpsa; nadmittag, după prăndii;
der Gebler, greştla, defectulii; gefăllig, complesautii; mvafrBaft, în adevir;
Băuf'g, desi, adese-ori ; gejpidt, abilă, dibaciii, îndemânateci ; beutiă,
nemţescii (ă), germanii (ă), adj., nemţesce adv.; geişig, sgărcitii, avarii ;
mebrete, mal multe; id, bu. er jelbft, cit însumi, tu însuţi, el însuși; rez
den, Îpreden, a vorbi; benfen, a cugeta, a gândi; fdiegen, a împuşea ;
„şielen, a ţinti, a lua la ochii, a ochi ; abreijen, a pleca ; [eben, a viețui;

ejjen, a mânca ; weinen; a plânge ; năthig Daben, a ave lipsă; erjparen, a
păstra; vermeibden, a evita, a Yncunjura ; 1wicderpoleu, a repeta; îiben, a
exersa; Cujt Daben,a ave poftă ; verlețen, a viola, a vătăma; veripreden,
a promite, a tăgădui;

fbeinen, eribeinen,

a luci, a păr6 ;; e3 (ăeint mir,

mi-se pare ; verbinbern, a împedica ; 6leiben, a rămâne ș geljen, a merge;
auâgeljen, a eşi; geben, a da; man muf, trebue; exit, numai; „MOEgElt,

ai

ere ea ep

mâne ; fonderu, ci; benn, fiindă-că.

“Raunijt du mir dieje2 Bud [eiben ? Rein, mein Fteunb, denn €3
gehârt (este a) meinem Better Şohaun. Sânnen Gie bon deutid)
Îprecen? Mein, id Babe erțt tpenige Stunbden (lecţiuni) gebabt.
Reben, oljne gu denten, Scijt (însemn6ză) jăiejen, ohne șu şielen.
Tie Regeln einer şu Ternenben (de înv&țatii) Sprade nuj man
Păuțig unb aufmertțam iwicderfolen, wenn man Tortjăritte made
“will. Şd) fonumte, um dir şu Îagen, dap id) morgen abreije.. Das

eine Eltern wabrpațt Liebenbe. (iubitorii de) Sind gehorăt ibren
Geboten und Îudt ipnen jeden Summer şi erjparen. Bir feben
.
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mit um şu efjțen, fondern tvir cjjen, nm şu feben. Meinend ergăpite
er uns die traurige Nadridt (vestea). Im gfiidlid) zu Leben, muj
man mit jeinem Edidjale guţriecoen fein. Um Freunde zu Baben,
mu man gejăllig fein. Id) pabe meinen ut Lange gejucht, one
ibn gu finden. Ş Babe mebrete Eolbaten gejegen. Id) will cinen
Yricf an meinen Storreipondenten în ari Îdhreiben. Maru
ivolitejt du îm deine SBajie (arma) nidt Teipen? STeil id) fie
jelbit năthig atte.
Observaţiune. Verbele ajutătore de modii se punii pe lângii infinitivulii verbelorii predicative spre a determina maniera particulară, prin
care se înfățișeză acțiunea esprimată prin aceste verbe, ast-felii: fănnen

diirfen, măgen, și lafien (a lăsa), esprimă un raportii de posibilitate; muiijz
jen, Îollen, mollen şi Lafien (a face), esprimă unii raportii de necesitate.—
Infinitivult, ca şi participiul trecută, se pune Ia sferşitulii proposiţiunilorii. Tote adjectivele calificative [adecă acelea, care esprimă o însuşire saii o stare Gre-care) se potii întrebuința și ca adverbe de modă,

Avarulii este bogatii fără a fi mulțumită. Not putemit fi
fericiţi fără a fi bogaţi. Noi vomit ave plăcerea de a cerceta
(Bejudyen) nisce amici ; voiţi a ne face (eriweijen) onârea de a
veni cu noi? Noi nu putemii veni, fiindi-că avemii multii
de lucratii după prânqii.: Dorinţa de a păr€ (3u jăeinen) îndemânateci, ne împedică adese-ori de a deveni ast-feli,
Voiesci a-mi vinde aceste pastri? Nu le potii vinde, fiinditcă stintii (geliren) ale verişorei mele. 'Trebue să eșimii după
prândii spre a face (abitatten) o visită. Pentru ce m'ait venitii fraţii voştri? Dânșii ai trebuit. (mujten) să mârgă în

orașii. Aţi avutii bunătatea a da unii păharii de vinii acestui sârmanii omii ? Acești școlari nu putură (founten) scrie
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scrisorile lori, fiindi-că nu avură (Batten)
hărtie. Pentru-ce

nai arătată

caetulăi t&i domnului N.? Pentru-cii aveamit

pre multe greșeli.

Conversaţiune,
DL

du mir dein Vud

Marun

[eiBen?

Se) fann e3 bir jet uit Leigen, id)
.
Babe e3 felbit nătpig.

founteţt du geftern nipt

Meilid abwejenb [absenti] mar,

:
fontmen?
Şatte bein Better uigt Cuft, urit
bir einen Epaşiergang şu maden?
arunt mollte er Dir feine Stunde
(Seftiou) qeben?
Baben Cie Deute viel su
tpun?
Harun

Cr tann Veute nigt auâgelen,
STteil er Teine Seit patte,
DUŞa,

id | Babe febr viel 3zu t un,
deun id) muf den gansen Taa
fdreiben,
Cie tonnten nidt Tonumen, den
fie mujten în Die Etabt ge:
Dea, ant ibre Şreuude su bez
juden.

find Spre Briider gejteru
nicăt gefonmen ?

54,
Singularii.

A,
G.
D.
„A.

m,
Mein guter
meineă guteu
meinem guten
meinen guten

f.
mteine gute
mteiner guten
meiner guten
meine gute

ne
mein gutea
metneâ quten
meinent guten
mein gutes.

Plurată, pentru tote tre genurile,
A. și A. meine guten
:
meiner quten
d.
mteinen guten,
Ter Ânabe, băiatul; der Şiingling, junele; ber (reia, bătrânu
lii, moş-

negulii; der Viber. castorulii; der Îlberftug, prisosința, abundanţa;
baă
Saultpier, leneşulii, bie Crerbitung, răspectulii; der Gunger, fomea;
der

Turit, setea; jcinen urit Tăjden, a-și pntoli setea;
baă Vetrageu, purtaJea, conduita; der Veruf, chemarea, vocațiunea; die
Pojt, poşta, daâ llter

vărsta; der Gegenjtanb, objectulă; der Nărite, de aprop
ele;
der Ştembe,

eiriiinulii; Der Gtern, steaua, biz Ratur, natura; die Abreie
, plecarea; bie
Ceregtigteit, justiţi
a; gebiirend, cuvinciosii;

.

e

miibjam,

osteniciosti, peni-

oa

bilă; franşăjil, franţozeseii [adv. franţozesce); langlam, în:cetă; orbentlid,
exactii; ari, aspru, agerii, ascuţitii; der erfte, primulă; măbig, moderatii;
unbebadtjaim, nesocotită; gegangen, dusii; vergeljen, a uta; unteritiițien,
a sprijini; ateu, a stima; erreiden, a ajunge; verjagen, a refusa; (id, se,
sine; fid) ereben, a se ridica; Îhonnen, a cruța; ftillen, a linisei, a mulcomi; exleidtern, a ușura; veritegen, a pricepe, a înţelege; Dalten, a ține;
plauberu, a vorbi, a flecări; Geendeu, a isprăvi, a sferți; verfăinden, a

dispăr6; nebmen, a lua; Bolen [ajjen, a porunci să aducă, a trimite să a- .

ducă,

a aduce; dlajen, a dormi; Dejăiiţen, a protege, a pădi; câ gibt,

este, sâinti; nur, numai; iieber, iiarăși, iară; einntal, odată; nadber, după

aceea, după; auf înuner, pentru totă-deuna; da, aci, aici; vie lange?
câtii, câtă timpii ? sugleid, deodată, în acelaşi timpi; jojiden, a trimete;
Noniănien, România; romiinij, românescii, [adv. românesce] ; ermeifen,
a arăta,
-

Da3 Şaultbier erhebt (id) at, damit e3 feinen Gunger ftille und
jeinen Durjt (5je. SBenn du tviinicet, daf; deine Xehrer Did Tis
“ben und ateu, fo fue ilnen dur) tei) and gute3 Betragen î=
zen miibjamen Beruj gu ecleidteru! Der Menjă) dentt, Gott Tentt.
Vergip nidt, deine ărmeren Sriider mit deinem Îlberjturije şut
terjtiiţen! Yă ate Snaben und Şiinglinge, ivele den Greijen die
gebiibrende Eprerbietung ertoeijen. as trăgit du? d) trage
einen Brieţ auf die Pojt. Die Grde erpălt ir Lit von der Sonne.
Spridt Îpr Brubder frangăfij? Ge jpridt ein ipenig. Meu man
cine Spradje nicht mebr Îpridt oder Lie3t, În vergibt man fie ipie=
der. Man Dălt die Glephanten und Biber fiir die fliigiten Siere.
Cat un3 unjern Rădjiten lieben, tvie ună jelbit! Plaudern tir
„nicht Lănger! Sei măgig und jpone beine GejundBeit, damit du cin
Dobe3 und gliidlides Alter erreibit!
Observaţiune.

de

|
!

primesce

d

|
Ei

A
1

)

Adjectivală,

vrunii determinativă
în Nominativii

precedatii

singulară

,
;

articlulii

terminaţiunile

:

nehotărită. sai

unier,

fin etc,)

CT, €, că, şi în tota

<ele-Valte eu, afară de Acușativulii feminini saii neutru, care este aseaminea Nominativului. .
.
e
'

)

de

(precumă : incin, dein, Îein,

Străinii admiră fe umâsa nostriă ţară și Dogaţii noștri
" Sântii stele, care apară odată! şi iar dispari pentru
“una, Frumuseţea este celă dintâi darii, care ni-lii
tura. Voiţi să trimetii după unchiulii D-Vostre, ca
“vagă încă odată înaintea plecării lui. România e

munţi.
tt-de- .
dă nasă Vă.
o țară _

bogată și frumoasă. Cui vorbiţi? Ei Vă vorbesc D-Vostră,

“Tata dârme de obiceiii ese ore. Mai dârme văr ul tăi? Nu,

densulii s'a dusi în grădină și vorbesce cu isrădinaruli,
Să cinstimă amicii, cari ne dati sfaturi bune
Țineţi totăideuna cuvântul vostru de,ondre! Si ne exersămii în jus- .
_tiţie şi să practicămă inocența ! Sânti puţini 6meni, cari

"-sântit mulţumiţi cu sârta lorii. N'aveţi condeie mai bune?
Nu, domnul

mei,

|

Conversaţiune.
Taran nimnaft du deinen Mantel
mit? .
ie Tange joăfit du geubpali

Şaft bu Tein Gejjerea oeiee

fie

mid) ? biejea ijt uit farț
genug.
SRit mem Îpriit du?
Saben Gie eine gliidlie Neije
gemadt ?
| | ele

Thierelifălt

an

fă bie

- Wilafien ? |
aie Tann: man den Sebrern ijren
miijamen Beruf erleidtern?

TReil e Beute febr arm

it.

ȘĂ jblafe genăpnlid) fieben Stum=
"Den, aber îm Yinter jplaje
id cin menig lănger.
0) Babe ein Gejjereă unb fein
ÎDărierea Mejjer.
Ș Îprede mit meinem Better. .
Sa, îd Babe eine gliidride unb
” suglei înterefjante Reije qe:
mat.
Ran Dălt die “GlepBanten nb die
Biber fir bie Fliiaften Thiere.
Durd Şlei und gutea Beteagen. |

„56...
Subjunctivă

Şc mverde Îingen
du merbejt fingen
er merbde fingen
air merben fingen
ir merbet fingen
fie imerden Îingen

|

voii
set
cânta

Yp averbe fingen,
du mirţt fingen,
er 2Dird fingen,
wwir werden fingen,
iBr averdet futgen,
fie verde fingen,

vomii '<
veţi
vori

voiit
vei
va
vomit
veţi
voră

cân ta

Viitorului primu.
!

Indicativă

Optativu.
Sp viirde fingen,
du mviirbejt jingen,

eii aşi câuta
tu al cânta

er ipiirde jingqen,

elii arii cânta

mic wwiirbden fingen,
iDe miirbet futgen,
fie wiirben fingen,

noi ami cânta
vot aţi cânta
el arii cânta

Qaă Debauern, 1regretulii, părerea de răi ; ba3 Blut, sângele; Suliuă,
ulii; Bequem, comodă; linf, stângii; ret, dreptii; bije, rii, supiratii;
tgeuer, scumpi; varten, a aştepta; felobnen, a recompensa; bejtrafeeu,
a pedepsi; vergiegen, a vărsa; geru, bucurosi; die Ctiuume, vocea,

Cui vei da acâstă armă?Ei ași da acâstă armă vărului
mei. Cântă sora ta bucurosă ? Ea arii cânta, dacă ari ave
voce frumâsă. Veţi mai eşi: astă-qi. Nu, domnișora mea,
fiindă-că n'amă timpii. luliii a perdutii ochiuli stângii, pote
va perie și pe celii dreptii. Dumnedeii va recompensa pre
cei buni și va pedepsi pre cei ră. Unchiulii meii mi-a disă,
că îmi va da unit câsornicit de (jun) anulii noii. Eii aşi împrumuta bucurosi cărțile mele lui Iuliii, dacă arii veni la
(3u) mine. Noi n'amii vinde casa nostră aşa scumpii, dacă.
n'ară fi frumosă. -Nu ți-di vărsa fără regretii sângele” iz
pentru patrie, dacă arii fi în primejdie? Nu le-ai disii, că
vei pleca (viit. subj.) âncă astă sri? Nu, eii le-ami disii,
că ași pleca astă-ssră, dacă,va fi timpul frumosi.
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57.

Despre conjugaţiunea, slabă și conjugaţiunea forte.
Verbele de eonjugaţiunea slabă formeză imperfeetulă, intercalândă
în-

tre rădăcina

loră

şi îutre

terminaţiunile flexiunel torii personale silaba

ct sai numar td. e.

erivarten, a aștepta;
id) erwartete,
du erivartetețt,
er erivartete,
anir erivarteten,

iBr erivartetet,
fie erivarteten,
9 Lobte, eii lăudamiă
du fobtejt, tu lăudat
er lobte, elii lăuda

eit așteptamii ;
tu așteptal;

elii aștepta;
nol aşteptam;
vol aşteptaţi ;

ei așteptaă.
mir [obten, noi lăudami
ir lobtet, vol lăudaţi
fie lobten, er lăudaă.

Verbele de conjugaţiunea forte formeză imperfeetulii, schimbâ
nd
vocala radicală şi adăugândă apot rădăciue! (cu escepţiun
e de prima şi
a treia persouă sing.) terminaţiunile Aexiunet personale;
d. e.
ritfen, a chema
id rief, ei chemamii
du rief(e)it, tu. chemat
er ticf, elii chema
mir riefen, not chemamii
îpr viefle)t, vol chemaţi
fie riefen, ei chemati.

Observaţiune.

Lipsindă

în limba

lejen, a citi:
-id Ia3, ei citiamii
du lajeft, tu citiar
er [a3, elii citia

Wit (afen, noi citiamiă
iBr Lajet, voi citiați
fie lajen, ei citiaă.

germauă

întrebuințâză imperfectulii ; d. e.: id ermartete,

chemami sati chemay,

perfectulu
pote

simplu,

să înstmneze

so
sai

|

Numai unii singurii timpă se derivă de la imperfectulă indicativ
ului,
acesta este imperfectuli subjunctivului, care, la conjugaţiunea
slabă, nu
se deosebesce de imperfectuli indicativului; iar la conjugaţ
iunea forte
se formeză,. restabilindii la prima şi a treia persână sing.
vocala suprimată și modificândă (când e trebuințiă) vocalele: a,
o și u din silaba
radicală; d. e.:
!
L Cionca, Gramatica limber germane,
+

'
N

pă

ga

.
Imperi. subj.
Tejen, a citi:
loben, a'lăuda:
eii aşii citi, ete.
Lăfe,
id)
ete.
lăuda,
ași
id lobte, eii
du Lăjeit,
du Tobteft,
ee Tâfe,
er lobte,
mir Lăfen,
mir lobten,
ihr Tăţet,.
ipr lobtet,

„fe Tăjen.
"fe, lobten.
se întrebuințeză imperfeciulii subă
german
limba
In
.
Observaţiune
junctivului și ca condiționată sai ca optativii, d. e. id Lăfe pote înstm:

na şi ei aşi citi.

o

.

der Spanier,
Der Răufer, cumpărătorul; der SBrăfibent, președintele;
osten6la; bet
Mille,
bie
;
politica
SBolitif,
bie
Petru;
SPeter,
lii;
spaniolu

rteit,. „ Santel. mantaua;die Edlange, şerpele; ber Sitna, Etna; bie Inbantba
coSorb,
ber
a;
trândăvi
ang,
Siipigg
der
ingratitudinea, nemulțumirea;
deaurii; alt, vechii,
șulii [corfa:; bas Edifi, corabia; Beilig, sfântă; gotben,
n, a considera;
etragte
bătrânii; gejunb, sănătosiă; şujricden, mulţumită;
a armonia;
tinumen,
itbereinț
bate;
a
aufpiren, a înceta; topfen, a ciocăni,
'se depărta;
a
,
entfernen
fid)
jocă];
[în
perce
a
n,
xeguen, a ploua; verfpicle
[i verlor*] a perde;
verlieren
găsi;
a
afla,
a
fond],
id
[imperi.
finten,
n, ti vermari);
trage, [id teng), a purta; geben, (î4 gab), a da; verroerie

(id fing
a arunca; vertaflen [id vertieţ), a părăsi, a abandona; anfangen
apa
(î%
cjien
;
înterdice
a
opri
a
verbgt],
[id
,
verbicten
an), a începe;

Gejebten (î%
mănea; teinten îd ivant), a b6; bleiben (î) blicb), a rămân;
allerdinaă,
vroi;
ași
ei
vr6,
aşii
eă
mădte,
i
pefa)!), a ordona, a porunci;
punbert, o
nu;
âncă
nu,
asemins
nidt,
aud)
chiar;
fogar,
fără îndoială;
cere; body totuşi.
sută, wenn aud), chiar când, chiar dacă; verlangen, a

Bir wiirden unjer au gen berfaujen, tvenn mir cinen Său=
.
fer findenr. 91(3 tvir nod) reid) tare, trugen mir făjănere Sleider

Ad) ttopfte ştocimat an die Tfiire, aber Miemand antivortete mir. Gr

gab un3 inmer die jjrijten Griidte au feinem Garten. Qubivig

mit
der Scilige berimari die Ratidlăge der Politit, tvenn ie nidt
ă al3 jegt;
biel befjet
der Sugend iibercințtimmten. Du lafeft efemal

du-gabit di mer Miipe. Bertiepet ir nidt..deri Garten, al8 câ
*) Forma verbului din parantezii arată imperfectulii.
+

e.

.99

enjing şu regncii 2. Maru berfauite dein Bruber gejtern feine gol
Bene llfr. O, der leitfinnige Şiingling ! Gr beripielte alb fein Gelb,
„Mein Vater verbot ifm gu Îpielen, aber ct ge[orăgte nicht.Sr per
or mebe al3 punbert ranten, unb verfauțte fogar jeine Ur und
einen Mantel. Qiejer junge3 Mann tviire nicgt aufpăren 3u fpielen,
toeiun et aud) [ein ganşes Bermăgen berlăre. TReun Gie-immer ber=.. |
făren, toiirden Sie nidt aufgăren şu Îpielen? Ollerbinge, id wire. . nicht ineBr, Îpielen. S0 mbăjte, daf Sie mid). Begleiten und Bieje
Gelegenbeit benugen, Bufarejt gu feen.
Da
18.

.

" Spaniolii aflară (janden) în America

ună poporiă, care

miânca șerpi. Cei vechi considerati Etna ca pe celt mal
înaltă munte de pe pământ. Atenieniă pedepsiaii ingratitudinea și trândăvia. Mâncarămii acum câte-va (bor cinigen;
Dat.) dile struguri escelenți. Când eramii tânără nu beamii
de loci (gar feinen) vinii. Corabia se depărta cu amicii mel. .
Intrunii momentă i-amii perdutii din (aus ben) vedere. Chiar

când ară posede avarulă totii aurulă. din “lume, rară, fi
mulţumită. Petru nu mânca și nu bea decâtit spre a-și li-

nişti fâmea și setea; nu dormea pr multă (gubicl).şi astiifelii (und fo) era totii-deuna siinătosă. N'aţi împrumuta voi

calulă vostru domnului președinte, dacii vi Pară cere? Aşi

„Yoi să mâă rămâneţi ună momenti aici! N'aţi ordonat (im- peri.) voi ieri servitorului vostru, ca să vb cumpere uni
coși de cireşe? Da, dar n'a voit (ivollte uit) să cumpere.

_

Conversaţiune. *:

- XBiirben Sie Fir Gau3 vertaujen,
svenn Cie einen Stăufer fânden?

„. BerlieBeft du nidt ben Garten ala

ia

€3 anfing au regnen?
.

|

Mein, i) imiirbe câ nidt one die
a
|

„Erlaubnif meineă Onfelă erz

.

Rein, i
:

Taufen,

verlieg ibn nict; ea Teg=
nete nidt viel.

-

Bejap! er nigt gejterit feiner Tod:
ter, ibm einen StorE voll ep:
fel au bringen?
Berboteu Sie nidt ibren Edhiileru,
-Rirjpen zu efien?

Third der Gcizige je (vre-odată)
auipăren , Seb zu fanumeln
sa aduna)

Maru

ajen Cieteine Meintrau:
ben ?

Biirbeft du meinem Bruder beinen
Mantel [eibenavenn er în su
Baden iviinfdte ?

Sa, er Defapt c3 ide, aber fie ent=
fernte fid), one că zu tf.
id) verbot câ ibnen, aber îie
afen body einige.
Renn er aud) alle Gotd ber VBelt
Dejăje, fo mâre er Deunod)
uit gufrieben.
Berzeihen Sie, id) a cinige Teiu:
trauben. aber nidt viele, wveil
id teant șu merben Îiirtete.
it victem Vergniigen; er braugt
if nur (mare decâti! folen

Sa,

Despre participiul

zu Tafien,

trecutiă..

prin
Verbele de conjugaţiunea slabă formeză participiulii lorii trecutii
î,
numai
sait
ci
iunea
terminaț
prin
şi
,
prefixulă ge, numiti augmentă
e.
d.
acesta,
permite
o
elorii
consonant
ii
când coneursul

;
pluten, a sângera; part. trec. : geblutet. sâugeratii
cauben, a răpi ; purt. trec.: geraubi, răpită.
Verbele de coujugaţiunea forte, conservândă terminaţiunea infinitivului, formeză participiulii trecuti primindă augmentulii ge şi schimbândiă vocala radicală; d. e.:

fteglen, a fura; part. trec.: geftobleu, furată ;

> Îoreiben, a serie; part. trec.: pelerieben, scrisă ;

wcidjen, a ceda; part. trec.: gemiden, cedată ;
fvimmen, a înota ; part. trec, : geitivonunen, înotatiă.

precum și
Observaţiune. Verbele, care aii pe a ca vocală radicală
trecuti
uli
participi
la
unele din acelea, care ai vocala €, nu schimbă
acestă vocală, d. e.:

graben, a săpa; part. trec.: gegraben, săpatii; N

jegen, a vede; part. irec.: gejelen, vădutii.
e
Augmentulii ge nu-lă - primescă verbele, care începii prin particulel
e.:
d.
tuider,
şi
ntib,
Dinter,
3ct,
bet,
inseparabile: be, ge, em, cut, cr,

tegieren,

a guverna; part. trec.:

regiert,

guvernatii ;

marichiren, a merge; part. trec. mariirt, mersă ș
Dejiţen, a posede; part. trec.: bejejien, posedatii ;
verjagen, a refusa ; pari. trec,: verjagt, refusatii,

Observaţiune.
Participiulă trecuti se pole întrebuința și ca
adjectiviă,
De la participiulii trecută se formeză prin ajutoruli verbelori Baben
sait fein următârele

forme ale verbului:

1. Intmitivulă trecută : gefagt Baden, a fi disii;
2. Periectulu compusi alii indicativului, d. e,:

fagen, a dice :
id
bu
cr
wir
ip
fie
ei

Dabe gelagt
bait gejagt
Dat gejagt
Baben gejagt
Babt gejagt
Duben gejagt
ami disii ete

geben, a merge,
4

id bin gegangeu
du bift gegangen
er îjt geangen
wir find gegangen "
ir Îeid gegangen. |
fie finb gegangen
eii amit

mersi, etc.

3, Perfectulu subjunctivului :
id Dabe gefagt:
du Babejt gejagt
er. Babe gcjagt
ivit Baben gefagt
ihr Babet qejagt
fie Daben gefaat
să fii disă etc.

i fei gegangen
du feiețt gegangen
er fci gegangen

tir feten gegangen
ie jeiet gegangen

fie feien geqangen

.:

să fii mersi etc.

£. Mai multă ca perfectulă indicativului :
i Batte gefagt
du Battejt gejagt
er Batte gejagt Wir Datten gefagt
îbr Dattet gejagt
fie Batten acjagt
ei disesemiă etc,

i mar gegangen
du marit gegangen

er 1Dar gegangen

it maret geganden
ide arie t gegangen
fie avaren gegangen
eii mersesemii

etc.

i
.

4)

-102PE Si
„5: Mai multă
i
du
er
mir
ir
fte

ca periectulii subjunctivului :
id) măre. gegaugen
du măreit gegangen
et ivâre gegangen
mir 1ăren gegangen
ie wwăret gegangen
île măren "gegan get:

gătite gejagt
Bătteft gefagtBătte gejaat
Bătten gejagt
Băttet gefagt.
pătten gejaat.

: să fă

să

fostit disii.

fiă fostă

mersă.

Observaţiune: Mat multă ca perfectul subjunctivului se întrebuințeză gi ca perfectă : 'ală

Optativulur:

id pătte gclagt, : însemneză și. ei

- aşi îi disă, id wăre gegangen, eu aşă îi mersi.
6. Viitorulă ală doilea, de la indicativă, se formeză “de la participiulă trecutii prin ajutorulii verbelorii tperdeit și Baen, șsai tuerden și

felina. d. e.

:

a
Indicativie,

i
du
er
wir
„ir
fte

ic verde gejagt Baben
du ivicit gejagt Babe”

er tvirb gqejagt Baben

mir werbden
" ide werbet
- fie wwerden
eii voii fi

-

Subj unctivri.

gejagt Baben
gejaat paben
gejagt Daben.
disă, ec...

werde gegangen fein
wmerbeit gegangen” jein
tverde qegangen fein
ierben gegangen fct
werbdet gegangen fein
voerden gegangen feiu.

eii voră

fi mersii,

ete,

„7 Periectuli optativului :
wiirbe gejagt Daben |. 3 aviirde gegatigen. jein
du wiirdejt gegangen fein - *:
viicdețt gefagt Baden
mwiirde gcjagt Baben -- „ee toiizbe gegangent fein
mit tviirbent geyaungent (ein
witrden gejaat Baben
ir wmiicbet gegangen fein
mviirbet gelagt Baba
fie miirben gegangeit fcăa.
ivitrden gejaat babei.
ei așă fi mersi, etc,
eă ași fi disă, ete.

i
du
ec
ir
„iGe
o île

„59.
;

- Der Şeinb, inimiculă, dușmanulă ; bet Gimvobner,

locuitorulăi; der

:- Emmager, cumnatulii ; der Fitan, Pitanulă ; der Simmel, cerulă; der

;
-.. SBOTaug, preferința ; da3 Dental, monumentulit ; bas Theater, teatrulă

die Berjbansung, întărire, împreimuirea cu şanţ ; die Entiblofjenbeit,
resoluțiunea ; bie Sertwiirdigteit,

lucrulii demnă

de admirată ; die Nb:

-. :

„AB, intențiunea; (ber) ABldieb” (nebmen), concediă (a-şi lua diua bună)a .
„adio; die (Rects)ladbe, causa ; der Aproceb, proseoulii |bas Oeisălt, afa- .
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cerea;
gniigt,
unii;
digen,

Seipig, Lipsca; Derilig, curdială
mulţumită ș Beiter, veseli; gervif,
Derenen,a se căi; zecjoroenden, a
a-vătăma, a ofensa; tabeln,! a

; plâglid, subitii, îndată ; verz
fier, sigură ; irgenb ein, vrerisipi; griipen, a saluta ; Belei=
blama, a dojeni; erlauben, a

permite ; în Senntnif jcken, a încunosciința ; jtubiren, a studia ; erricțten,
a înălța, a înfiinţa ; 'vertpeidigen, a apăra; jagen, verjagen, a goni, a
" îsgoni; Debaupten, a pretinde, a susțin€; biftiren, a dicta; verjeplen, a
-greşi, a nu nimeri; verbejțern, n corectaș Bauen, a zidi ;; ecfapten (ecfubre
erfabren*),a afla, a înţelege (prin esperiență), espertăi ; um Derzeibung
bitten (Bat,: gebeten), a se ruga de ertare, a cere pardon; ingen, Dee
fingen (Bejang), a cânta; mitbringen, a aduce (cu sina) ș jeinen Ginzua
Şalten (Bielt), a intra; €3 tut mir [eib, îmi pare r&; [viiber, mal de
timpuriii, inai de vreme; gut, bună (adv. bine); bejjer,mat buni, mai
bine; aljo, aşa dar; mie? cum? mit cinanber, la obaltă; bi3 jekt,
ptnă acum,

Sabt ir die aufgaben Îhon getea, die 16 cu) diejeu SRocgen
biftirt Babe? Gie iverben €3 cinft bereuen, ibr Bermăgen berjehiven=
det gu Baben. Fă) Datte meinen Garten făon verfauțt, al3 id bon
meinem Bruder erfugr, dap ie Rujt Dătten, ibn gu faufen; e3
tut mir Leib; venn îd) e3 feiiger erfalren Bătte, tiirden Sie beri
Borgug gepabt Daben. Saben "Sie [meinem Bruber nidt Gotpes
Gaujt gelicben ? Bergeihen Sie, id Dabe ibm toeber (nici) Gâthea
" Gault, no) (nică) irgenb cin anderea Bud geliegen. Da (fiindiică) id morgen abreijen mu, fo bin id gefommen, um U6jepieb
von Sbnen gu nebinen; id tăre aud) gecn zu Srem Sertn Bru=
der gegangen, tocun id) nipt gepărt Bătte,
da er bor einigen Sa
"gen nad) eipzig gereift fei. Id bitte Sie alfo, in bei (la) jeiner
Riidtebr Berglid) bon mir gu griipen und im zu fagen, tpie (câtii).

(ed €3 mir gethan Babe, daf er fo plâţlid abgereițt fei, one Abe
“Îdicd bon mir gu nefmen. $3 tout meinem Better febr lib, Gie
beleibigt 3u Daben e
twird Gie un Berzeibung Bitten. Sobald
*)."A doua
trecută.

*

forzoăi a verbulul din paranteză însemneză

participiul
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(indată-ce) id Fhren Brief erhalten Babe, imerde i Şnen ante
imorten. SBenn diejer Giirit Dejjer regiert Bătte, Ș0 wviirden ibm cine
Untertpanen ein Denfmal errictet Baben. Meine Better ierden îi=
der gute Nadridten von îpren Gfterm expalten Baden, tocit fie fo
vergniigt und Beiter find. Sie Bereuen c3 gewij, gejtern nidt în'3
Seater gegangen zu Îein.
60.

Mama voia să nu cântă. Nu credeamii că dușmanul săşi fi apărată cu atâta resoluţiune întăririle sale. Credi tu,
amiculii mei, că eă amii fostii în Paris, fără să fii vEdutii
Imcrurile cele mai însemnate? Dacă Titanii ară îi isgonitii
pe Joe (Supiter) din ceri, poeţii ară fi cântată pe Titani.
Locuitoril vori fi părăsitii deja orașulii, când va intra dușmanulă (presinte). Așii fi plecati la Londra, dacă frate-

mcii, care are intenţiunea de a veni cu mine, n'ară fi bolnavă. Domnulii N. pretinde, că regele nu va părăsi oraşul,
când va intra dușmanulii (pres). Dacă ai fi apărată mai,
bine causa n6stră, n'amiă fi perdută procesul nostru.

Pa

ie

mm mie me
da Fm i

d:

m...

Gl.

Amiculă

nostru ]. se va căi, că na plecatii cu noi la

„Craiova. Îmi pare r&ă că nu V'amii aflată în grădină. Domnulă N. nu mi-a spusă, că frate-săă a plecati la America.
N'aii apăratii soldaţii noștri bine intăriturile lori ? Da, domnule, soldaţii români ait apăratii totii-deuna cu resoluţiune

patria lori. Ei mi-așă fi ziditii casa în acesti ană, dacă

mi-ai fi datii banii, care ţi i-amă împrumutatii. Ne-a corectatii învăţatorulă temele, care ni le-a dati ieri? Pentru-ce
ai plecată fiiră concediu? Pentru că eramii bolnavă.

e

era

Concersaţinne.
sait du die Xufgabe Îdon jtubirt?

Merben Sie bicjen Rabmittag au8=
aeheu ?
Sat Şpnen Îgr Tceuunb fjon geant=
mwortet? *
STRiirden'
Cie mid getabelt Baben,
tvenut 4 bicje3 Bud) one Îhre
Erlaubni$ gctaujt păite?
TRarum tb Sie abgercijt, opne
von Şbren eprern aud Sita
jdiileru Ubjăhied genomumen
su Babe?
Barum Daben Sic mir Şbrent Garz
ten nidt vertauit ?

Saben Sie die Meberjebung mteiner
Edpwejter verbejjert ? |

Rod nidt, id wiirbe fie donn fudirt
Baben, toenu meine Shitidiiler
mid) nidpt aut Vrbeiten verfint=
dert pătten,
VĂ wwiirde auSgefen, men uein
Bruder şu Dauje geblicoeu wăre.
ga, er Dat mir gejăbrieben, da cer
în ciniaen Tagen fonunen und
feine Sdyvejtern
mitbriugeu
verbe,
Sa, id iviiroe Sie febr getadelt und
Spre Eltern babon în Seuntui$
gcicbt Daben.
Taci ameine Scidăjte mir nipt crez
[aubten, Sie bor meiner Aba
reițe şu bejuden.
3

tput mir febr led, vou Spre
Şerrn Săhwager erit Beute ere
fabren gu haben, daf Sic 2uft
gebabt pătten, în zu faujen;
wenn id) £ vii bet erfabren
Bătte, iviirdenSie den Borgug
gebavt Babcn.

Rein,

6 Babe bi3 jebt nod) feine
Beit gepabt.

Conjugaţiunea slabă.
a)

Verbe transitive.

Verbele transitive primescă verbulă ajutătorii babe în timpurile compuse din participiul trecutii..

Qegeu. apune.
Iunfinitivu.

Presinte ; legen, a pune; gu legen, de a pune.

-

Pertectă ! gelegt faben, a fi pusă; gelegt su Dabeu, de a fi pusă.
„Participi:
Presinte : legend, puntndă,

Pertectă : gelegt, pusi.

punătorii;

Indicativu.

Mai multi

Presinte.

ca perfecti,

i) Datte gelegt, ei pusesemi
du battejt qelegt, tu puseseși
er Batte gelegt elii pusese
avi Datten gelegt, noi puseserămii
ir Battet gelegt, vol puseserăţi
fie Dutten gelegt, eI puseseră.

SĂ) lege, eii puiii
du Tegft, tu: pur
er legt, eli puve
ic [eqen, noi punemii
ir legt, voi puneţi
fie leqen, ei punii
„ Impertectă.

Viitorulă I.

id legte, eă puneamă

id wwerbe Legen, voiă pune

du legtejt, tu puneal
er [egte, elii punea
mit Legten, not puneamii
iBr legtet,: vol puneaţi
fie legten, ef puneaii.

du wwirit [egqen, vel pune
ec 1virb leqen, va pune

ir iverben legen, vomă pune
ibr Werbdet Legen, veţi pune
fie verden legen, vorii pune.

Periectă.

Viitorulă IL.

i) Babe gelegt, eii amă pusă
du Dait gelegt, ta al pusă
-er Dat gelegt, elii a pusii

mit Baben gelegt,noi amă pusi

ide DBabt gelegt, vot aţi pusi
fie Babin gelegt, el ai pusi.

id iverde |
du mirit
3
er twirb

S

tir merden[ +,
ibr merbet |.
fie ierben ] &

“ei voiă
tu vel

|,

eliăva

|&

nol vomii( E
vot veţi =
ei vori

o ptativri
Periectă.

Presinte.
Sn imiirbe legen, ei
du tviirbefjt legen, tu
er. mmiirbe legen, elă
mit iviirben lege, no

aşă pune
al pune *
ară pune
am pune

iBr miirdet legen, vol aţi pune

fie mpitrden fegen, et ari pune.

id) wiirbe
|
du mwiirbejt|.3
er wide
[5

ei ași:
-tu ar
elăariă

tit mitben

not ami

3

ipr miirbet |
fie wilrbeu |

vol aţi
ei arii

3

(Fe.

[=

Subj unetivti.

Presinte.
Oy lege, să puii
du legejt, să pui et lege, să puie
mir legen, să punemii ibr leget, să puneţi
fie (egen, să pună,

Mai multă ca periectă.:

id Bătte gelegt, să fi
du Băttețt gelegt, să îi er Dâtte gelegt, să fie
“ir Bâtten gelegt, să fimă
ir Dăttet geleat, să ŢI
fie pătten selegt să fe |

['2
Z,
(>
3

.
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Imperiectă*).

E

i fegte, ei așii pune
du legtejt, tu at pune

Viitorulă I,
ic verbe egen, voiii pune ”
"Du terbeit legen. tu vei pune
er tverbe leqen, elii va pune -

er legte, el ară pune .
wir legten, noi a.nă pune
iBr leatet, vot aţi pune

mir verbe legen, noi vomă pune
ipr iverbet lege, vol veţi pune
fie. moerben legeu, e! vori pune.

„Ste legten, efară pune.
Perifecti,

-

Viitorulă II.

18 mmerbe

a eă voii

du Bateit gelegt, să fii pusii

bu mmerdejt

[,5 tu vel

voit baben gelegt, să fimii pusi

pic werbden

(3 noi vomii ( 2

fie Daben gelegt, si fie pusii.

fie iverden ] & el voră

„i pabe gelegt, să fă pusă
ex Babe gelegt, să fie pusi

er werde

igr Babet gelegt, să fiţi pusă

LT

„

[E el va

ie verbet

|. vol veţi

i

2

[=

„Imperativii.

Qege (bu), pune tu!
- lege ec, pună el!

lagună lege) ex

runemă!

mir mvollen legen)
p
Tegle]t (i5r). puneţi vol !
legen fie, pună er!

ED

”

Verbe reflexive.

Verbele reflexive, ca şi verbele transitive, se conjugă prin ajutorulii

verbului Baben.
Sid

|
Presinte,:
Perfectă :

irten,

|

a se răt: ăci,

a

se înșela

Infinitiv ui.

sai

a

se amăgi.

|

fi irren, a se înşela; ți gu irven, de a:se îaşela.
fid) geirrt Daben, a se fi înşelatii; fi geirt zu Daben,
de a se fi îușelatii,
:
_Partiacipiu.
Presintu : fid) irtenb, înșelându-se ; '

Periectă : geirrt, înşelatii.

*) Imperfeculii, viitorulă 1. şi viitorul II. la subjunetivă nu există
în limba română,
1
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i

Indicativri.

Presinte.
Sp irre mid, eii mă înșelii
du irrit dig, tu te înşeli
cr ivrt fi, elit se înșclă
Wit

îrren

uns,

noi

ne înșelămii

ibr înrt eu, voi vă înșelaţi
île ivren fi, ei se însclă.
Imperiectă
id) irrte mid,

ei

mă

înșelamii

du irrtețt did, tu te înșelul
er îvrte (id, elii se înșela
mir ivrten unâ, noi ne înşelamit
ibr îtrtet cu, vol vă înşelaji
fie irrten (id), ei se înșela,
Periectă.
i Bate mid geittt, ei m'amii înșelatii
du Bajt did geirrt, tu te-ar înșelatii
er Dat fi geirrt, elit s'a înșelată

mir Baben ună geirrt, noi ne-amii înșelatii
ipr Dabt cu geirrt, voi v'aţi înselatii
fie Baben ji) aeirrt, ef s'aii înșelati,
Mai multă

ca pertectă

id) Datte mid geirrt, ei mă înșelustmiă
du batteit Did) geiurt, tu te înșelasăși
er batte fi gcirrt, elii se înșelase
sir Datten unâ gcirrt, noi ne înșelaserămii
ibr Dattet eu gcirrt, vol vă îușelasvrăţi .

fie Batten fig gcirt, ei se înșelaseră,
Viitorulă 1.
id) werde mid ixten, eii mă voiii înșela

du mwirft did) îrren, tu te vel înșela
er îvird Îi irren, elă se va înșela

iir iverden ună irren, nol ne vomii înșela
ipr mmerbet eud) îtren, vol vă veți înșela
fie merden fi) îxren, el se vorii înşela,

109
|

Viitorulu II.

ic) verbe mid) geicrt Baben, eii mă voii fi înselatii
du micft did) geirrt Baben, tu te vel fi înșelatii
er wird Îid) geirrt Baben, elii so va fi înșelatii

mic tverben un gcirrt Daben, nul ne vomii fi înșelalii
ibr awerbdet eu geirrt Baben, vol vă veţi fi înșelatii
fie terden (id) geirrt Baben, ei se vorii fi înșelutii.
Optativu.
:

„_Presinte.

id) miirhe mid) îrren,

ek m'aşă înșela

du mwiirbejt bi ivren,
er îiire fid) ixreu,

tu te-ar înşela
el s'arii înşela

ipr voilrbet cud) îxren,
fte tiicben id) icre,

vol vaţi înşela
ei sarii înșela

ir wiirden ună îxren, not ne-amii înşela

Periectă.

16 iwiirde mid) geirrt Daben,

eti m'aşi fi înșelată

du tviirbejt did) gcirrt Daben

tu te-ai fi inșelatii

er iviirbe id) geirrt Dabeu,
el s'ariă fi înșelatii
wir voiirden uns geirrt Daben, not ne-amii fi înșelatii

ibr voiirbet cud) geirrt jaben,
"le miirden fid) geicrt Daben,

voi vaţi f înșelat
er s'arii fi înşelatăi.

Subjuunetivu.

er înre Îl,

să mă înșelii
să te înșeli
să se înșele

Periectu

id) Babe mid
du Babeit did
er fabe îid)

bir ixten un8,

să ne înșelămii

ir Daben un$

ibr
ip icret eud)
fic îvren Îid).

să vă înșelați
să se înșele

ipr Dabet cud
fie baben fi)

Imperfectă

Za
sr

1% pătte mid)
du băttejt did

wir terten ună,

[să 2 CĂ

wir Bătteu uns

ipr îrctet eu,
fie îrrten îid,

ES

2
â
Z £

er pătte fii

îDr păttet cud)
fie Dătten fi

(5

|

ți

('&

săse fie

['5, sănefimă
?

- Mai multă

1 inte mid,
du îti di)

eriute fi,

să mă fiii
să to fi
să vă fiţi
să se fie

înş elată,

Presinte

id) inte mid,
du îrrelt bi,

ca perfectă.

să mă fii
să te fi

pz
|£

sănefimă

|

să sefie

să vă îți
să se fie

|&.

[2
+3
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Viitorului 1.

- Viitorulu II.

mă voii ]
a
te vel

"ic merbe mid .
du wverdejt did

er iperbe fid)

:

le

= sova

iir merben ună

[2 ne vomii

fie toerden îi

7.

ibr 2verbet cud)

vă veţisevorii

[2

[+

"ei mă voiă,
tu te vel

ic verbe mid)
bu merbeit did

er verbe Îi)
mir perde

2 eliise va .

ună

îDr verbet eu

a!
fie tverden (id -

j
Z

[3

[+ uoi ne vomă £

,

vol vă veţi*
ei se voră

[O

[=

Imperutivii.
| ere

(bu) did, îînștlă-te !

iure er [id, înșele-se elit!
îrten ivit tă

să ne înșelimă !

avit îvollen unâ îrren
ivr(e)t (ibr) eud), înşelaţi-vă |
irten fie Îid, înșele-se.

62.
Ofuâgeinen, a distinge; part. tree. auâgezeidnet, distinsă ; auâguzeidg=

men, de a distinge; _aufitepen, a se scula ; part. trec. -aufgejtanden, sculată ; aujșuțtepen, de a se scula; der Ohtaubeter, vorbărețulii ș Bom'peiua, Pompeii; April, Apriliii; die Geife, săpunuliă; die TRelt, lumea; bie
Nadlăjjigteit, negligenţa ; der San, danțulii; da3 ruine), durerea de
pieptiă; bie TRejte, giletea; die Erbbeere, fraga, geftrig, de ieri; unbefannt,
necunoscutii; unvoriidtig, imprudentii, nebăgătorii de scmă; bereit, gata;

„fatid, falși ; tăujben, a înșela ; ermiiden, a obosi ; antleiben, a înbrăca;
entiduldigen, a scusa; arnen, a avertisa; betriiden, a supăra, a turbura;
piliiten; a culege; ausiciien, a expune ; (id Bemmiihen, a se osteni ; fi)
„ Îveuen, a se bucura; fi erinnern, a-și aduce aminte ; fidy Becilen, a se
„grăbi, fid) beilagen, a se plânge; (i entgroeten, a se desuni; fi verirren,
-a se rătăci, a se perde; Îid) auăjibnen, a se înpăca; unterpalten, [imperf,

unterbielt, perf. unterpalten], a-și petrece ; auslejen [imp.

103 aus, perf,

auăgelejen], a citi (totii); aufitegen, (jtand auf, aulgeftanden] a se scula ;
veriprecen, iveriprady, veriprocen), a promite; Beilen, a vindeca, a tămă-

-dui; guriidtziegen [şog şuriit, şuriicttjogen), a retrage, a trage îndărătii ;
„vajen (roi, gevațen), a spăla ; ratben [victB, geratben), a sfătui; fi).
befinden l6efanb, befunben], a se afla; fid) vornebmen (nafm mir por, Babe

îi

Sa

a

"air porgenommen), a-şi propune; vorirefilid, escelentii; rafd, iute; Bejon:

derâ, mat cu deosebire; mobil, bine; bi3 morgen, până mâine; friif), de vreme, de timpuriii; bod, totuși; iiber (prep. cu Dat. şi Ac.), preste; despre.

„7SBir Baben un3 mie fo gut umtergalten al auf dem geftrigen
Bale. Şd) wwiizbe mid) iiber dein Betragen nicgt jo jebr (atâtiide
multii) Betriiben, tvenit id did nidt fo ft geivârnt Dătte. Mie Bes
jinden Sie ji? ŞĂ) bejinde. mid) nidt ret mol (nu pre bine).
„STBaa fehlt 3nen' (ce aveţi)? 3) Babe Brujtwe); i Babe mid
au dem Qanbe Bejjer Bejunden al$ în der Stadt. Befinden fid
bre Eltern ip0)l ? Bortrejjlid), Bejonders" feitdem fie Qonbon ber=
fajien Daben. Saben Sie fid immer tvopl Dejunden, feitoem id) nidt
die bre gebabt Babe, Sie şu fehen? O nein, id) Bin int Monat
April cbr frant getejen. Găjar twar nod) ciri junger, unbefannterMann, al5 Pompejus fi îdon în mebreren (în mai multe) &rie=
gen ausgezeidnet Batte. Mein Bruber imird fid) Denmiipent, da3 Bud),
ivelgeă Sie ibm geliepen Baden, bi3 morgen ausgulețen. Vird
men Bruder fi don getvajăpen Babe? Mabrideinlic, denn er
“ift Beute Morgen febr fii) aufgeftanden. Mollen Gie cinen Spajierz
gang mit mir made ? ntidulbigen Sie mid), id) Babe mid) nod)
nidt getajeben. Syy tmiirde ini) jdon geivajăjen Daben, wenn id)
„ Majjer gebabt pătte. SBaruin find Sie o unboriidjtig geivefen, Îi
diejer Gefabe auszujepen.
63.
” Pentru-ce nu te-ai îmbrăcată, Carolii$ ? Aveamă âncă o
temă dea lucra. M& bucuri, vădendă (indem îd) jefe), că.
eşti aşa silitorii. Amii văqutii ieri pe fratele D-Vâstre în:teatru. Paţă, înșelat; ei Pami văqutii în grădină cu fratele
lui celi*) buni. Nu-și va mai aduce pote (mafridjeinli$) a-*) Articlulă improprii nu există în limba germană,

minte, că ne-a promisă o visită. Eă nu-mi aduci aminte
de a-i fi împrumutată vre-o carte. V'aţi propusi a vă retrage de la petreceri (von Îtnterpaltungen)? Eă nu-mi aduciă
aminte, ca D-Vost:ă să fiţi iubită așa de multii petrecerile.

Grăbiţi-vă de v& îmbrăcaţi, căci e timpii de a merge la
şedlă. Ei sântii gata, dar I6nii âncă nu sa sculatii. Grăbeşte-te, vorbăreţule; aduţi aminte, că înveţătoruli s'a

plânsit mai de multe-ori în contra negligențel tale. Enricii
şi Ferdinandii iubescii danţulii.
Conversaţiune.
|

Tie Gejinden Sie id) ?
Marun baben Sie fit) nod) nidt
gemvațăjen und angelieibet?

Maru

geben Sic În rai?

!

bante Şfnen, îd Befinbe mid
febr wopi Îeitben id Bier Bin.
Veil id imeder SRajier no Scije
gebabt Babe, um mid) au tva

ien [spre a mă spăla], und

dci mir der Ecdhneider uteine
STtejte nod) nidt gebradt Dat,
um tis) angutteiden.
Rei d) mir vDEgenonIeIt Babe,
nod) vor Abend zu Daufe zu

țeăun.

Barum

fonunt ir fo Îpăt, Liebe
Rinbder?
Ter Bate cut geratben, dură) den
Tato zu gchen?
Sabt îfr teldje gefunben ?
Saben fit re [einen Briider aud)
verirrt ?

SReil

iwir ună int alde verirrt
.
” Batteu.
Siemanb Batte c3 uns geratben; ir
Batten uns borgenommen rd
beerent u piliiden.
Air Babe nuc cinide gejunden.
Rein, fie Babeu Îi nicht verirrt,
„il fie
i mit durdy den Malo
gegaugen fub.

c). Verbe întrausitive.
Verbele intransitive se conjugă, când en

auxiliarulii [jaben, când cu

felu. Cu ajutorulii verbului feiu se conjugă atunci, când lucrarea arătată prin verbii învâlvă idea de schimbarea unul locii sati a unei stări,d. e.

Sein Vater ij nad England gereiit.

.-

ADanderu, a călători, a merge (pe josii).
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Infâinitivuă,

|

" Presinte : imanbern, a călători; şut wandern, de a călători.
Periectă : gewanbert fein, a fi călttorită,
Participiă :

Presinte : manberub, călttorindă [călători];
Periectiă : gemaanbert, câlttoritii,

”

Indicativu.
: Presinte.

Mai multi

i var

du wanbderit, tu călătoresci

du ivarit

[2

tu călătoristși

er tvanbert, elii călătoresce

cr îvar

&

el călitorise

£

noi călttoriserămit

wir ivanberi, noi călătorinaiă

ibr wâret | 2, vol călătorisărăți

fie wvandern, er călătorescii,

fie tvaren

Imperiectu.

|

el călătoriseră.

|

Viitorulu 1.

i wanderte, eii călttoriamii

10) perde

du tvanberteit, tu călătoriai
cr manberte, elii călătoria
mir ianberten, noi călttoriamă
.
>
.
ir tpanbertet, vor călătoriaţi:

dn wiit
|
tuver
er ivi
(& eliva
“mir werdenf'£ noi vomii
.
ipr werbet [2 vor veţi

fie wanberten, el călătoriaii.

cil 'voiii

fie merden

Periectiă.

|
$
(2
>=
[5

ei vorii

Viitorulă IL.

i Bin gemandert, ei amă |]
du fijt gemanbert, tu ai

z

er îjt gemanbert, el a

5

twir fund getvandert, nol amă [;5

ir jeid gewmanbert, vot ați
|

eii căl&foristmi

* wwir iarenf

ip manbert, vol călătoriți

i

ca perfecti.

Şd) manb're, ei căltorescii

[3

fie find getoanbert, ei aii

id verde ) = ei voii

3

bu wwirft -

tu vei

=

noi vomii

(23

er bib

2

($ eliva

wir iwerden(-£

ir twerbet

|s

[€£ voi veţi

[3

fte tverden J/ &, ei vorii

J*

Optativu,

|
!

Presinte.
d wwiirbe
eii așă

“

du biirbeit | 2

i

mir toiirden('E

noi ami (32

pir ipiicden[£

not ami (2

ir iviiroet

volaţi

ir twiirbet

voi aţi

:

er ibiimde

fie twiirden

"»
Pertectă,
„timide
zi eașă | +

tual

[a

(& eliari
[2

|5
[5

că ară

"Du iiirbețt

er iviirde |

[2 tu ai

=

el ară | S

3

fie wiirden / £, cari

5

|

1. Cionca, Gramatica limbei! germane,

8

,

|

.
„
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Subjuncetivu,

id) iwăte gevanbdert, să fă
du tărețt gemandert, să Ar -

să călătorescă,

„er twăre

„Wit tvanberen, să călttorimii
ipr tvanberet, să călătoriţi
“fie manberen, să călătorescă.

gemwandert,

Imperiecti.

Z,
|,
333

1) perde
du iverbejt

mir ivanderten,

(= SE

„Dir werben
îbr tverbet
fie tmerden

et iverbe

ir manbertet, | E
- fie wanberten,
Jz *
Periectu.

Pi

" Viitorulă 1

i ianberte
bu mombertet
er tvanderte,

-eă voii
„tu vei

|.

"elii va

|

noi vomii |
voi veţi
ei voră

dit tverbejt
cr iverbe

Mir iverden
ibr wmerbdet
fie iverben

Imperativii.ivi

eii
tu
eli
noi
voi
„Ci

voiăvel
va
vomă
veţi
voră!

fi călttoritii,

călătoritit.

id) verbe

“ pewandert feint.

Viitorulă II.

id fei geivandert, să fi
du feiejt gemanbdert, să fr
er Îei geivanberi, să fie
ivic Îeten gcivanbezt, să fimii
ir feiet gevandert, să în
fie feien gemanbert,

-

să fie

mir iăren gemwandert, să fimii
ir wwărct gemvandert, să fiți
fle măren gemanbert, să fie

Wanderu,

et tvanbere,

ca perfectă.
i
fost ucă Storită,
așii fi călătorită,

Mai multă

călători, .

Presinte,
Sd) iwanbere, să călătoresciă
du twanbereit, să călătoresci

.-

|

TBanb(e)re (bu), călătoresce tu!
manbere cr, călătorâscă elă !
tanbern tir,
Tabtun$ wandern la călătorimă !
mir ivolfen wwanderu
Wanbert

ir,

călăroriți

vor!

ianbern fie, călătorâscă er!

d. Verbe nepersonale
Verbele nepersonale, care, ca şi în limba, română, nu se întrebuințeză
de câtii la persâna a treia sing., urmeză conjugaţiunea verbeloră active,
Cele mai multe dintr'ensele formiză timpurile loră compuse prin auxiliarulă Baben, și numai câte-va prin fcin.

Tbauen, a roura,

Subjunetivrit

InQicativu,

Pres. c3 tfaut, roureză.
Imperi c3 tfaute, roura.
Peri c3 fat getbaut a rourată
M.m. e peri. c8 (jnfte getpaut

(53 taue. să roureze
€3 thauete, ară roura
câ babe gctBaut, să fie rourată
€3 Dătte gethaut, să fie fostii
rouratii,

TOUrase,

Viit

1

e3 twird thauen,

va

c3 verde thauen, va roura

*

roura

Viit 11 es wwird aetbaut labeu

câ verde gcibaut Dabeu, va fi

va fi rouratit

rourată,

Optativu

Dunporativut

Pres. 3 iviirbe thauten, arii roura.

Peri. c3 wwiivbe getgaut [nbeu,

tDaue câ, [să] roureze !
pres. taueu, a roura
Iufin.:
“ipert. getpaut Baben, a îi

arăt fi rourati.

rouratii,

Participiu, pres. tfauend, rourândii; perf. getpaut, rouratii.

Trăumen,a visa.
Indicativiut

Presinte.

Periectiă.

3 trăumt mir, visezi
- e3 trăumt bir, visezi
«3 trăumt ipur, viseză
€3 trăumt ună,

€3 Dat mir getrăunt, amă visatii
€3 Dat bir getrămut, ai visati
c3 Dat ibm getrămut, a visatii

visămii

c3 Dat uns getrăumt,

€3 trăumt cud), visaţi
€3 trăumt ibucu viseză,
Imperiectă

E

“e3 trăuute mir, visamit ete,

" Viitorulă 1.
"<8 wwird mir trăumen, voit visa

Temă.

ami

visată

„3 Dat eud) getrăumt, ați visatii
e pat ibnen gctrâumt, ai visatii
Mai multi

ca, periectă.

£3 Datte mir getrăumt. visasemii ete,
- Viitorulă II.

e5 iirb unic getrăuantt Babe, voiă fi visatiă,

Să se conjuge în serisii și oralii următâvele verbe:

1. Transutive: filten, a duce, a conduce; jtelleu, e pune, a
aședa; lichen, a iubi; loben, a Zăuda; boten, a audi; benudjen,
a întrebuința ; a uc€ trebuinţă.
2. Reflezuve: ji tâujăjen, a se înșela; fidy fvcuen, a se ducura; îidy furăjten, a se teme; Rd) erinuetn, a-și aduce aminte;

ji) toajăjen, a se spălu.
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3. Intransitie : Inuden, a sosi la fermi; xeijen, a roiagia;

(nden, a ride; gebeu, a merge.
4. Impersonale: c3 veguet, plouă; câ donnert, ună; c3 giemt
se cuvine; c3 Dungert mid), uzi făme; că gtaut uit, ami ordre.
64.
63 gliidt. reuşesce; Îegelu, a pluti cu corabia; cinander jdjaben, a-șt face
pagubă unulii altuia; cinanber neden, a se hărțui, a se uecăji unulii pre
altuliă; Îi) gegențeitig Îdimyien, a se înjura reciprocă; fid cinanber lichen,
a se iubi nnulă pre altul; das rob, pânea; der Ediuten, şunea; cin
Balbes ŞaBr, o jumătate de anii; ber Morbinind, crivățulii; der Educe,
zăpada ; bie Sălojie, grindina, die Grâbe, mărimea
; das Gewitter,
tempesta, furtuna; der SBinb, vântulă; die Sdjande, rușinea; der Etaub,
pravulit, pulberea; der fot), noroiulii, tina; tiibl, răcorosii, răcoritoriă;
fait, rece, frigii, ticț, profundă, adânci; jmubig, murdari; tron,
seci, uscată; tegien, a ploua; Îdueieu, a ninge; Bagelu, a căd6 grindină
dounerr, a tuna; Oliten, a fulgera; anşiepen, a atrage, a îmbrăca, a înteresa; faflen, a căd6; wepen, a bate [ventulă), a sufla; betommen, a
căpăta; Leiden, a suferi; Dezableu, a plăti; fid) bebienen, a se servi; şu=
riidfommen (fam guriiă, guriidgefonumeu), a veni îndărătii, a reveni ; că
diiritet mid), a păsa saii id) Din burjtig, mi sete ; c3 pungert mid (id bin
Dungrig), mi fome; €3 frcut mid, mă& bucură; e3 ijt Dejjer, este mai bine;
că liegt daraat (lag Daran, darangelegen), importă; ctiva, ceva; genug, destulă; borgejteru, alaltă-ieri; gfeid, îndată; wenn, dacă ; wa8 licgt Spnen

darau? ce-ţi pasă D-Tale de acâsta? ce te importă?

Meguet c3? Mein, e3 regnet jet nicht, aber e3 Dat die ganşe
Nadt geregnet. IBa3 fiir (ce fel de...) Meter ijt c3 ? 3 ijt
"uit febr pân ; e3 îjt etoas fii. 65 ijt alfo mit (ăn genug,
uni Îpaşieren su geben ? O, entibuldigen Cie, menu tvir nod) cin
ivenig tvarten, tverden tvir da3 jbânjte TBetter von der SBelt Daben.
65 îjt Deute biel făter al3 geftern ; e3 tweht cin MNorbivind, iveldjer
febr fat ijt. 63 Dat die ganze Nat gejăneit. Borgejteru Bat e
aud) ftart gebagelt ; e3 find Edlojjen bon der Grope eines Gie3
gefallen. TBir iverden ein Getitter Defommen, ic Băre c3 for
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donnern. Teiu Ontel Behauptet, daf c2 dieje Nacht gedounert Babe.
Saben Sic nidtă şu trinten ? $3 biurţtet mid) febr. 63 Bat mid
jepr gejreut, Sie mol şu jchen. Sie tvaren gejtern im SEBeater,
ivaren biele Qeute da? Fit emană şu auje ? Rein, e3 ijt Miec=
inanb da. Sit cs jdhon lange, daf; Sie beutid jprecen ? Grit (nu-"
mai) jeit cinem Oonate. 3 lit, gleid tvird e3 donnern. 63
trăumte mir bergangene Nadt, id fei nad) Berlin gercijt. Glauben
Cie, da3 că egnen tmerde? acute nicht, aber bielfeidt MLOTgEN+
eă iniirde bielleidht Beute nod) reguen, tvenn der Mind nidt fo tact
iehte. Dau ijt e3 vielleidt bejer, su Vauje şu Bleiben.

e
ţ

65.
Ninge ai, a ninsii și (aud) ieri, şi probabilă (biel(eidt) va
ninge și, mâne. Ce timpi este astă-dimincţă? Este timpii
răi ; plouă forte tare, şi pote va ploua tâtă qiua. Vorii fi în
acestii anii multe cireşe? A fulgeratii, îndată
va tuna i
fome, copilulii mei? Da, mi [6me şi sete. Mama va fi încântată, dacă Vă va, ved6, pentru că dânsa mi-a vorbită adese-ori despre D-Vâstră, dânsa VE iubesce forte multii,

Arit fi ninsă, dacă n'ară fi fostii așa frigit. Este mal bine a
rămân6 adi acasă. E rușine a nu-și plăti «datonile sale. E de
multii, de când a veniti tătăiă D-Vostre din voiagiă ? Se
"dice (man fagt), că unele (cinige) din stradele (Gaţien, Straj=
jen) n6stre, sântit totii-deuna murdare ; este adovăratii ? In
adevării sântii unele, care, când plouă, suntii noroi6se (mo=
tajtig); iar când e timpi frumosi, sânt pline (bol) cu
praf. Ami visati, că al muritii, ei sânti încântatii, v&Qendu-te (indem id did) jefe) sănătoși.
a
Conversațiune.
as fir oetter ilt 63 Beute Mor=
!
65 îjtijebr falt, ir merden Edjuce
on?

.

|

Betonumen.

Î

:
.

4

L

?
i,
!| .
[
și

Saben Cie gutea Vetter auj ibrer
Reije gchabt ?
Şaben Sie uidta su cijen? id bin
Dungtig.
-.
|
Glauben Sie, daf ir cin Gawvite
ter Dbetomimen tverden?
Bit du Duritig, licber Freud ?

Mi
a
î
NR
i

îi

-

|

.

9%) Babe bejjeres Setter gebabt
a[3 id) glaubte.
|
„Bier îjt [ctă] Brod und Eginten
bedienen Sie fi)!
,
:
Seute vielleidt nod) nidt, aber mtorz gen.
.
.
Ş% Bin febr duritig, iveit die Vibe

[căldura] zu gros lt. .

|

ati
1%

.

A

find ?

4

”

Sa, e3 reguct cin wwenig.
9, entiduldigen Sie. că Bârt jdon
auf 3 reguen.
ÎN
Crjt jeit cinem Dalben Yare.
.
4 Din vor cinigen Stoden gut=
rittgetommen.
ă

Regnet cs ?
G3 îjt aljo nikt Îdân genug, um
in den Garton zu gehen,
Sit ej don lauge, da Sie Îdon
enalijd) ipreheu?
Sit es for lange, dai; Gie von
! Srec Meije guriictgetonumen

|

Î.
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.a

-66.

ina, unu; şwoei, dot; drei, trei; vier, patru; fiinf, cinci; Îed)5, şeseş fie-

Gen, ştpte; act, optii; neun, nouă; sein, dece.; eilj, ună-spre-dece; şmolf,
. dol-spre-dece; breize)n, trei-spre-dece ; vierșebit, patru-spre-dece ; fiinf=
sed, cînci-spre-dece; fed)âiebn, șese-spre-dece; fiebenzebn, şepte-spre-dece;
aticfn, opuă-spre-dece; neunşehit, nouă-spre-dece; mansig, dont-deci; um
aie viel 1ipr, la câte ore? 78 îjt fed)3 1lgr, e ştse are le la şese); 63 ilt

cin SBiertel auf brei, e două şi unii sfert; e3 ijt Dalb brei, este două şi ju

mătate; «3 îft beci Biertel auf brei, e două şi trei sferturi, e trei fără unii
sfertă; câ îjt gmlf Ir, e la dou-spre-dece ; baâ Biertel, stertulii, cuar.
tul; bec Raijee, cafcua; die Glle, cotulii; die Qeine, frânghia, funia (de.
cânepă saă de int); anbertBalb, unu [una] i jumătate; ermiiden, a obosi,
a osteni; erlauben, a permite; fid auâtubjen, a se repausa, a se odihni ș
+
su Mittag efien, a prândi, a mânca de prândiă ; gu Xbend efjen, a cina

Bleiben [Blicb, gebtieben], a rmând ; şu Bette geben [ging, geganacu], a se
culca; gefălligit, dacă poftiţi; pobftenă, celă multă; unterivegă, în drumit

|

(pa drum); je nagbent. după cum; ivicber, iară,

- Mun tote viel 1

find Gic diejen Morgen aufgejtanben€ SĂ) bin

gejterit A6enb - (a seră) um neun Mb gu Bette gegangen un Bie- -

jen Sorgen (aqi-dimincţă) um fiini Ie aufgejtanden. Sunen
Gic mir jagen, tie biet 1fe es ijt? Ge ilt at Ur; id icre mid, e£
4

!
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OO O

Gie angetomumen ? Să Gin
--âţt erțt Dalb apt. Int tie biet pe find
au brei Biertel auj je3 angefommen, und meine Sepoejterit um,
cin Biertel auf |jieben abgereijt. Mie lange iverben Sie nod Bier --:
Bleiben? XBalrideinlid) nod) adgt bis bierzen Zage, je nadden daâ :

- SBetter făjteşpt oder gut îjt. lun tic bicl If ejjen Cie Deute gu
Mittag? 3% glaube un 30ălf Ur, oder ui Dal6 cină. In brei lift
trinfen wir den Sajice, und um fieben Ur ejjen ipic tvieder.
+ ABie viel Mr fann c3 toft jein ? & fann Mae brei Biertel
„auf zen jein.
67.
Spuneţi-mi, Vă rogi (Gefiftisft, ce oră e (la câte. oree e?)
Nu e âncă unspre-qece; e la dece și jumitate. Noi trăbue
- să plecămit la dout-spre-dece.saii la unu fără unii sfertă.
„Aţ prânditi deja? Nu, "noi vomii prândi.la vării-mei'; el
prândesce de obiceiii la patru ore. “La câte ore veți cina

voi? Ei voii cina la-șâpte ore și jumătate, Aveţi plăcere
(Quit) să vă plimbaţi (preumblaţi) puţinii? Dacă n'ară ploua,

” mvaşii plimba puţinii cu D-Vâstră. V'aţi obositi deja? Sânti..
cam (şiemlit)) obosită, căci e prâ caldii. Dacă-mi permiteți,
„ei

mă voiit odihni câte-va minute. La câte ore

va sosi a-.::

miculă D-Vostre ? Va, sosi -la. șâpte ore fără unii sfertă.
Tr&bue să mă culcii înainte de qece, ca să: mă scolii mâne .
la cinci ore: Ieri mami sculată la patru ore și jumătate. Nu e âncă la două ore. E cinci trecuti (vorbei).
Convei sațiune.

|

Mn tie biel Uber find Sie gejtern
"Abenb zu Bette gegangen ?
Ra

i

ME
a

e Să) bin um 10. fe gu ooette ges
gangeu und Bicțen Storgen
um

o

Mann find Sie abgereiit ?...
,
Tie viel Mr îjt 63?

„

4 Ur

aufgcjtanden.

35 bin un drei Biertel auf eds
N

- „„abgereilt. :
(63 iftein Biertel auj stoălf; neint, îc0.
îrre mid), e3 îjt jepon săli vorbei,
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a

Um

wie

viel lipr wwerden Spre
Îreuube hier ein?

|

Sie Lange Îind Sie unteriveg3 ge=
blieben? :
.
Saben Sic Quit, cin mwenig mit
un8 Îpazieren zu geben ?

e

O Gie Baben ună veriproden, unt
drei Viertel auj bier zu tome
men, aber c3 îjt mbglid, dag
fie cin tenig Îpăter fonmen.
Mir find brei Stunbden uutermeg3
geblichen ; Der Reg twar ere
mitdend und da Setter Îchr
heig.
TRenn Sie e3 erlauben, tvili id) Gie
bi3 5 Ur begleiten.

Conjugaţiunea

forte.

Verbela de conjugaţiunea forte se disting, după cum amii vtdută,
întruni modii esenţială de colel-alre verbe - la împerfectă şi la participiulă trecută, şi se dividii îu trei clase :
1. Verbe,
cută ; iar la
2 Verbe,
trecuti; iar
3. Verbe,

care aii aceeași vocală la imperfectă și la participiuli treinfinitivă o vocală diferitore,
care ai aceeaşi vocală la infinitiviă presinte şi la participiuliila imperfectii o vocală diferitore.
care aii vocale diferitors pentru tote trei formele,

CLASA 1.
1. Verbe, care aii aceeași vocală la imperfectii
cutii, şi o vocală diferitore la infinitivi :
Infintivă

1.

şi la participiul tre

Imperfectă.

ci

Part. trec.

i.

*Exbleigeu, a albi,
gleideu, a asemâna,

i

erblidy,
gli;
-

exblidhen;
geglichen ;

jdjleiăen, a se furișa,

did,

geiăpLiden;

*peiden, a ceda,
beiben, a muşea,
fi) bețleipen, a se strădui,
reipen, a rupe,
jăjleiben, a spinteca,
făjmeibeu, a arunca,
îplieben, a despica,
|

wid,
bif,
beflif,
rib,
idblib,
fbmiy,
iplip,

geivigen ,
gebifien ;
bejtiițen;
geriijen;
gcilijjeu ;
gcimifien ;
. geiplițien ;

*] Verbule înzestrate cu steluță se conjungă şi după. conjugațiunea
slabă, astii-felă 6lciden, pote av€ forma imperfectului id 5leidte;
part.

trec.

cele simple,

i

habe

gebleidt.

Verbele compuse se conjugă

!

ca şi
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*greijen, a prinde,
“feijen, a se certa,a flencăni,
încițen, a ciupi,
vicijen, a fluera,
“jdleijen, a ascuţi, a patina,
aleiteu, a aluneca,
reiten, a călări,
ibreiten, i înainta,
îtreiten, a disputa,
Leiden, a suferi,
jdneiden, a tăia,

griii,
tii,

Ii,

+

viii

Îliii,

glitt,
ritt,
ări, iteitt,
iti,
fănitt,

gearitien;
geliiten;
gelnițent;

gepiiifen;

acibliiien;
geglitten;
geritten;
gejritten;
geitritten,
gelitten;
gcjnitten,

ObservaţiuneT5te verbele, care ai ci dreptă vocală radicală, și care
primesc la imperf. şi part. trecută pe i scurti, duplifică consonanta finală a rădăcinel, cu escepţiune de id; D se schimbă în ti.
Int nitivă.

ci

jteigen, a se urca,
” gebeiben, a prospera,
leifen, a împrumuta,

iărie,
îvir,
biicb,
ricb,
Îdricb,
trieb,
mieb,,
Îdieo,
Îdpvieg,

jtieg,
acdicd,
lied,

şciben, a acusa,

şieb,

preijen, la lăuda,
meijeu, a arăta,

pric3,
wic3,

Îdeinen, a păr€,.
ie,

Part.trec.

ie

ie

Căreicu, a sera,
Îpeien, a scuipa,
bleiben, a rămân,
reibeu, a freca,
jdteiben, a serie,
„ trciben, a mâna,
mteiden, a se pădi,
jdyeiben, a se separa,
fdoeigen, a tăcc,

3,

Imperiecti.

Intinitivă.
i, 0, 6,5, au).

vicden, a inirosi,
teieden, a se târi,
ilickeu, a curge, |
gicben, a vărsa,
genicen, a gusta,
Îdieben, a împușca, -

Îdien,

Imperfectă.
9.
ro%),
îrod,
ilot,
aob,
geuok,
idol,

geicriccu ;
gejpiccu;
gebiieben;
gerieben;
gejăricbeu;
getricben;
" gemiedert;
gcÎbieden;
gejioiegen;
gejticaen,
gebicben,
gelicben,
gezieben,
gepriețen,
gewmieien,
gejienen ;
Part
9.

trec.

gerodeu ș,getroden;
gcilojien ;

gegojien;

genoiien ;

gefdofjen

|

|

122 joliejen, a încuia,
„Îpricben, a propti,
verbriețen, a se supira,
ficben, a ferbe,
.
”
*iricen, a picura, _jcăten, a se bate cu sabia,
fede,
împleti,
quclien,. a îsvori,

idiot,
iprof,
verbrof,
ot,
. trofi,
fot,
jlot,

-

gcibloijen ;
geiproben ;
verbroijen ;;
|
gejotten; :
Agetoften) getriețt;
|
gefochten; gcilodten ;

auoli,

.

gequolieu;

„*ivelleu, a umila,
" Îvolf,
gcibtvollen ;
-*orejăen, a treera,
brofăy (0rajd)), gebrofdjen;
*melten, a mulge,
mol,
gemolten;
*tdmelzen, a topi,
!
imolz,
geibmolzen ; **
*olinunen,'a luci,
glomim,
“peglommenș ..
*tlinumen, a se urca,
„tlomun, *
getloninten ș
*crialleu, a răsuna,
eriegoll,
erjăollen ;.
*răden, a răsbuna,
!
rod),
geroden ;
*15jdeu, a stinge,
Iofdy, |
gctojden ;
jaufen, a b6 (vorb. de vite),. foii,
gejoijen ;

Observaţiune. Verbulii faujen modifică pe a lu a doua și la a treia
pers. sing. indic. presinte: id) fauje, du făuiit, er făuit.

Infinitivă.
4,

o

a

"

Impeeretă,

ic, (6, ă,5, îi, au).
0.
Slicben, a despica,
|
flo),
Îdieben, a băga,
Îdob, ..
- ftieben, â împrăștia, (a tace ftob,
Vicgen, a încovoia,
îliegen, a sbura,
" Ewiegen, a căntări,
îlicheu. a: sbura, gicbeu, a trage,
îriereu, a îugheţa,
verlicren, a perde,

praf),
|

bicten, a ruga,

-. Deben, a ridica,
*mwebeu, a ţese,
" *pilegen, a cultiva,
„ %bewegen, a mişca,
„Îderen, a tunde;

bog,
îlog,
1009,
îlop,
309, 1
“Îror,
berlor,

„bot,
|
.
.
NR

9.
getlobeu; *
geidoben;
gejtoben;

|

|

Si

.

gehogen;
gcilogen;
QEDOgE
" gellogen;
O0O—O—Acgogen;
gcjroren;
- verlore;

"geboten;

“Bob (Dub),
ob,
"vilog,
Beivog,
ior,

_

gibren, a dospi, a fermenta, q0ft,

Îoiăren,a se puroia, a sparge Îdvor,
(rana),

Part. trec.

:

gepoben;
geobeut;
acpilogen;
Deioogen;
acioren;

geqobren;

...

gejdivoren

.
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jdivăreu, a jura,
liigen,a minţi,
triigen, a îșela,
fiiren a alege,
Îaugen, a suge,
*fdnauben, a sforăi,
“ibraubeu, a şurupa.

geidivoren;
gelogen;
getrogen;
geforen;
gcfogen;
gcidpnoben;
gejdroben“
Observaţiune. Verbele de sub Nr. 4., care ai € ca vocală radicală
, (eu escepține de fdjeren), conservă acesti i vocală i la a doua și laa treia
“pers.

sing.

indic. pres.,

şi frauGen

dor (idvur;,
109,
7
4X0gp
„tor.
.
î0g, .
iduob,
drob,

precum și la imperf,

Verbele faugeu,

ffdnaubeu .

nu modifică vocala lorii radicală,

68.
Intinitivă

|

i

Împeriectă

i
5.

>
6,

Singen, a angagia.
Îunben, a despoia,
e

Etehen, a sta,

„d

Pari trec.

Wu.

!

dun,
- un,

”

ftepe, bu îtebit, er fteht),

tar,

|

|

w:
gedungen;
selgunbe:

:

,

!

qejtaideri.
DR

Bon we Daben &ie Sr Gedermejijer fleifen lan 3%
gabe c3 uit jbteițen fajjen, id Dabe e3 jelojt gejetijen. Der Dat
meinen Ball: auf ba3 Dad) gejomiţien, Sie oder Peter? Peter
Îmis ibn Binauţs, aber er îțt nit berloren; teun jemanbd auf ci=
ner Qeiter Dinaufiticges, imiiden wwir ibn ivicber Befommen 5. YBa=
rum bijt du nidt Binauigejtiegen? Beit id) feine Leiter Babe. Seb
şu unjerut Radjbar, dem Qimmermani, er ivit uns eine [eibeu ; ct
Bat inir bon oft ctwvaz (câte-ceva) geliehen. Men du den Ilmgangs
dicjeă Snaben gemieben Băttejt, iviirbeft. du Deinen Gftern biele
Berbru? eriparie Daben. MBeun id nidt un seu Ur nad Sauţe
făme?, miirbe. id) die ABiire verjăblojien!? finden. Maru find Sie
gejtern Abend nidt cin Balbe3!1 Gtiindăjen!? lânger Dei ună ge=
“Blieben? Şd) tvăre gern lânger geblieben, ver id) einen Begleiter
_geDabt Bătte. STBic lange Blieben Sie în Săln132 Id) Dlieb nui cinige
Sage Dort, miirde aber gen meinent Vufenthalti+ verfăngertI5 [a=
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Ben,
nișt
fut,
air

tpenn mid die holera nicht vertriebents [ătte. Sie toumnen
glauben, tpie leid c3 mir thut, daf bre Bajen îcpon abgereijt
MBie gen Bătte id ipnen gubor fiir die Bojlicpteit17, tmelde je
ertviejen!5 Daben, gebanti19.

1. In locii de part. trec. gelajien de la verbulă [ajjen, a lăsa Verbele
ajutătore de modit, fiindii adăugate altorii verbe, formiză perfectulii și
mai multii ca perfectuli cu înfinitivulă presiute, în locii de a-lii forma
cu participiulă trecuti. 2. mingea (cotea); 3. Dinaufidmeigen, a arunca
în susii, Particulele separabile din verbele compuse se punii, când stait
în timpurile simple, la sferșitulă proposiţiunei; +. Dinaufjteigen, a se urea
susii; 5. a căpăta, a primi; în casulii de faţă însemneză a afla; 6 umblarea cu .. . 7. supărare; 8 a cruța; 9 nad) Sauje fomimen (fan, ges
fonumen), a veni a casă; 10. a închide, a încuia; 1Î. jumătate; 12. dimimutivit de la Gtunbe, oră; 18. Colonia; 14. rămânerea, șederea; 15. a

prolongi; 16. a isgoni; 17. politeţa; 18. jemanben cine A96jlidteit ermeițen,
a arăta cutva politeţă; 19. a mulțumi.

69.

AţĂ ssrisii deja tratelui D-Vostre, și ce i-aţi scrisă ? l-amii
scrisă, că lucrulă! e hotăritii?. Dacă ai fi turnată cu grije?
cerndlat în calimăriis, nici? o picătură? marii fi datii afară8.
Al bunătate de a ridica? mânușa, care mi-a cădutii!e josii!!.
Fvate-meii ot? ridică, nu V''a dat'o? ]nimicii s'ait apăratii
cu curagiii, dar ai trăbuiti să cedeze în fine!: bravurei
soldaţiloră 'moştri. Făcuta vărulă D-Vâstre o preumblare
călare15? Da, domnulii meii, densulii s'a dusi: la Craiova
spre a vede pre unulii din amicii lui, care e bolnavii de câte
va qile. Cunosc D-Ta înţelesulii (den Sinn) proverbului: er
gern tanşt, dem îjt feipt gepțifțen!?? Pentru ce ați rupti! a-

câstă bucată de hârtie?

Pentru-că nu voiamii

să citesci,

ceea-ce!? era scrisii pe dânsa?. Inţelepţii?! ai suferitii adese-oră pentru dreptate. Se atribuia? lui25 Mercurit?+ inven.
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e

ţiunea25 lirei. Femeile din Tasos își tăiară?* părul spre a
face dintr'6nsulii?? frânghii*5. Aţi comparatii aceste dou”
stampe?!? Care VE place mai multiis2? Cât pentru mine3,
eii preferi?! acesta, dar nu vomă disputat asupra gusturilorii35 unii (ejnige) Omeni iubescii unit lucru, alţii (anbere)
altulă3.

Unchiulii D-tale îmi serie în scrisorea

că mi-ară

sa de ieri,

fi împrumutatii odată 30 de Lei3% densulii en-

să se îns€lă, eii nu-l datoreziit” decâtii dece Lei.
1. Sie Sade;2. ceutidheiden; 3. jorgfăltig; 1. die Zinte; 3. das Tintenfab2
6. fein, feine, feinş 7. der Sropien; 8. tanebenjlieben; 9, aipeben; 10. babe
jalten Iafien; 11. auf die Srde; 12. pn; 13. Spnen deniclben; 14. eublid; 15
jpazieren reiten; 16. gehen; 17. Facemii cu plăcere, ceea-ce ne place;:18;
gereien; 19. iva3; 20. darauf; 21. bic Steijen. Arljectiveie, întrebuințate ca.

substantive, conservă forma declinaţiunii, adjectivelorii

22. şujbreiben;

23. art. defin. 24. Mectur; 25. Erjindung; 26. abiduciben; 27. darauâ;
der Ctrid; 29. vergleidjeu; 30. beide; 31. der Stupieritid); 32. tepe (an
ften); 33. was mid) Detriijt; 31. vorzichen; 35. Îtreiten; 36. iiber Saden
Gejdmats; 37. dicie& 88. jeneă; 89, der Leu, plur, Lei; 10. ibuldig

28.
meiz
be
fein.

Conrersapiune.
Ras pabeu Sie Şbren Sa
Elteru gez
fărieben?
Sind Sie Beute fpazieren geritten?
Ter Bat Tinute aui mein Sejt gegoj: fen?
ter Dat beinen Sran3* gejlodten?
STRaruum baben Eie jeinen Brici aere
rijjen?
lauren Sie
$ Da cr mir fein Sejier
Leiden wirb?

ŞI Babe ifnen gefdjriebeu, dak id
Sere SE. Bevogen Dătte, un
auf unţerer Reije su Degleiten.
Mein, bas Detter făjien dicjen ANorz
gen şu jet; beshalb! bin id
şu Sauje qeblieben.
Maprideinlidy pabeu Sic Îcl6it wmel=
dje daraui: gegoiien.
Gine meiner Şreunduunen Dat ibu
gcilodjten.
“Aaeil Sadyen bazin jtanden, Bic nica
mand Lejen jollte.

Tenn ec ifnen jein ANefier nidt
Ieiht, fo s5ge cr (id) ben Bor
tourțt der Ingejălligteits Şu.
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„"SMarum Daben Sie Verru 9. bi
diejer Angelegenbeite nidt su
Rathe gezogen ??.
Cind bie Şeinbde gciloben ?
-

Tei er gejdmoren fat, mir nie
wicber cine Gcțălligteit gu ere
„meifen,
Rei, fifie Daben mit Mutb gejodyten
"umb unfere Solbaten bi3 an
Dic Grenşe getricben.

1. De aceea; 2 pe dânsul; 3. ghirlandă; 4. mustrare, reproșii; 5, in-

complesenţă; (i. afacere; 7 şu Matbe şiehen, a consulta, a cere sfatiă.

70.
_ Sicden Sie nidptă Dier îm Bimmer ? Alerdingă, e3 riedt Bronz
dig! id Dabe e3 jăon von reitem? geroden; îndej;s wvird e3 meine
Swejter nicht ziecen, da fie den Ednupient Dat. TBenn Cic gez
jepiegen Bătten, ipiide mein Bruder nicptă gemerfts Daben. Die
Băplide! Vie fânen Sie glauben, Daj id fo etiva3? lite. De o
Sşerr Bruder Îebeiut, mid jeit ciniger Beit zu meiden; ia3 Dabe id)
gegen in verjăuldets, dap? er mid) jlicpt? Cic Baben cine jo iweite2?.
Reije gemat und nod. nid)t$ genofien:1; darf'* i) Sfnen cine
Sajjer3 Sfee+ anbieteni5? Id dante Funen berbindlidit:e, Bee.
erbigt!7 mid) febr Leicpt1s; id) zicge gejottene2? Sier vor. DabenSie
Î[r Saar Îdpon gejtodjten? Rod) nidt, id Din eBen erit20 aujgejtan=
den; id) iverde e3 aber gleid) fledten, da id Deabjichtige=!, einenSpaziergang şu maden. maben Sie Şrem Pierde feo su jaufen
gegeben? Sa, aber e3 Bat nur ivenig gejojien, c2 jăbeint nict duritig
şu Îcirz; în der Regel22 jăuțt c3 siveimaljo biel?3. Bas Deivog Sie -:
Spre Meije fo Lange gu beriepieben?:? ÎS erwartete cine. pațjende2e
Gelegenfeit, und da fi) feine darbot?6, ja?id) mid) genăthigt*,
die Giite meine3 Dufel3 în Ainprud) su nebmen2?. Eo lange bec
Sănee auf den Bergen nicht gefăjmotzen îft, tvird die Quit falt
Bleiben, und e3 dauerts! dicţe3 Salt fo lange, D135 er jobymilst.
1. mirosă a fumi [a focă); 2 de departe; d. pe când, într'acestea;
4..guturaiă (trognă;; 5. a observa, a simţi;, 6. Ce ororcl (câtă de u..
zîtii!); 7. asemenea lucru; 8. ce i-ami greșitii; 9. ca să; 10. așa
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n.

lungă ; 11. a mânea, a gusta; 12. Diirjen (id darţ, du barţit, er bari),
14. eciii; Obs, Prepesiţiunea „de“,îna pute, a îndrăsni; (3. câscă;
„ trebuinţată după numele, care arată o măsură, unii pondit sait o cantitate, nu se traduce în limba germană, astii-felăi : o ccscă de cciii, cine
Stafie Tec ; o ctscă de cafea, cine Tajie SRajice, ete. 15. a oferi; 16. pre
multi (îndatoritarii); 17. a încăldi; 18. uşorii; 19. ferte ; 20. tocmai;
21. a av€ intenţiunea ; 22, de obicei, de regulă ; 23, de douit-ori atâta ;
24. a amâna; 25, favorabilă ; 26. fi darbicten, a se oferi ; 27. jehen
(fad, geieben), a vede ; 28. silită ; 29. în Anjprud nebmen, a recurge la. .
30. atăt câtă; 31, a dura; 32. pină ce.

TI.

A încercatii! vre--odatita să împuşci? Dar nu scie D- Ta,
că ei sintii unit vânătorii escelentiis și că nici odată
n'amiă greșitiis vr'unii icpure?? Ceea-ce m'a surprinsiis mai
multiis; e.că fratele vostru n'a veniti!” la, mine!!; așii!? fi
dorită forte multi '*a-lăi vede âncă odată, înainte de a pleca.
Ai tăiată o bucată!: de pâne acestui sermanii copilii? n'a
mâncatii nimica tâtăzs diua. E penibilit!c a ved6 6meni, cară
suferii de fâmo. Pentru ce aţi stinsii!? lumânarea !'3? Fiindă-

„că credeamii, că e lumină destulă!*. In anul trecutiit, pe
acestii timpit*, zăpada se topise de totiă?!. Ridică?? acestii
miel (dicjea damn)! Câtit?3 credi că trage? Trage aprâpe?*
_ Ginci-spre-dece?5 chilograme?. Mi sa oferitii pentru elii2?
- dece Lei. A înghețatii bine? în n6ptea acesta ; erai dece
grade?”de frigii?0; dar să nu ne mirest acâsta3?, căci siântemii în puterea iernii*s, In anuli trecuti aveamiă obiceiă .
de a mă plimba în tote qilele. Dacă nu m'aţi fi scosit din35
acâstă încureiitură3, aşi fi trebuitii a recurge la bunătatea
tatălui D-Vostre. După-ce (nadbem) mi-a istorisiti?? neno-,
rocirea sa, i-amii datits câți-va Lei, ceea-ce îlii făcu a-mă
îmbrăţișa3?, spre a-mi arătat! recunoscința sat?
4
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1. Berjuden ; 2. je sai jemal3; 3. idieen; £. wifien (id mei, bu
aveibt, er wveip, mir voifjen, ete.) 5. cin auâgenadjter Văger sau cin orz
şiiglider Şiger ; 6. verfeBlen; 7. der Dale; 8. iiberrajen ; 9. am metţten ș
10. fonunen; Li. zu mir; 12. subj. imperf, 13. fo Îelt; 14. cin Gtiid;
15. gans, precedată de articlulii hotăritii. Complimentele circumstanţiale
de timpii, care staii la întrebarea. Cârii timp ? se punil în limba germană în casulă Acusativii. 16. că tbut fo me; 17. ausliiden ; 18. ba3
21.
Sit, die Rece; 19. daf câ Îdon Belt genug ci; 20. nu dieje Beit;
gânşlid) ; 22. auibben sep.* 23. wie viel; 24. aumgețăbr; 25. fiinizepn;

26. Sigr. Obs. Mat multe nume, care arată măsura. greutatea saii can-. *
titatea,

d. e.: Şug,

piciori (urmă);

fund,

nu

se întrebuinţeză

nici

Suţenb, duzină,

punti;

odată

Paar,

pereche ;

la plural, când

după unit nu mării, d. e. elit Raar Eticiel, dece perechi de cisme,
27, daţiir ; 28. tiibtig; 29. der Grad (sing; 30. die Sălte; 31.
munberit ; 32, dariiber ; 83. mitten îm Sinter; 3F. jeden Tag; Bă.
(Dat.) ; 36. die Berlegenbeit; 37. ersâblen ; 38. geben; 29. aumarmen
40. um ui; £1. Deseijen; 42. die Danibarteit.

|

stai

ete,
fid
au
sep.

72.

Sarii pute dice! că fratele vostru şi alii mei?

şi-ait Ju-

ratii o amiciţie? vejnicăt; nu se vede nică odată unulii fără

de cePaltit. 'Pu n'aă fi minţit şi nu te-ai fi căitii des purtarea ta cea rea, dacă ai fi ascultati sfatulă meii. Noi sântemii forte mulţumiţi de servitârea nostră, de aceea amă
angagiat?o âncă pe? unii anii. Soldaţii, cari ati luatii parte
la aââstă campanie”, ati suferitii multii de frigii, de feme şi
de obosialăie. Mulţi călători africani (afritanijăe) fură!
prinși!? de sălbatici!* și omoriţi'“. Mi-ar plăce pre multă!
dacă!5 ai cvita!? umblările cu acestit omii. «Tată-mei»,
dicea Anibalii, «mă făcu să juriă'8 înaintea altarului'9, că
voii fi: pănă la?! mârte*? inimiculii -Romanilorii. Amă

juratii şi mi-ami ţinutii** jurămentulă“+». Secretarulii?5 lui
*). sep. stândii pe lângă verbele compuse, însemneză, că acele verbe

sîintă separabile, d. e. id Bebe auf, du ebit auf, etc.

.
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Filipi II*6, regele Spanici, luă?" într'o

di*s, în loci de*?

calimărulă cu nisipiis0, calimărulă cu cernâlăS! și-l vărsă
pes?

scrisârea,

care

i-a

dictato

întrâgă.

regele

într'os

nopte

|

1. man fânnte hehaupten: 2. Der meinige; 3. die Greundidjați; 4. cmig; 5.
berenen; 6. Despalb; 7. aul, Acus; 8. ntitmadien, sep. 9. der Geldsitg; 10.
Die Etrapase; 11. ipurden. Os. Forma pasivă se formeză prin ajutorulii
auxilarului

uerden şi din participiul trecutii alii verbului de cenjugatit

12. fangen'[fing, gejangen); 13. der Bile; 1-4. tibten, umbringen; 15. e$
wăre mic rect Lich; 16. wenn subj.; 17. lichen; 18. Lieţ mid Îdivâren; 19.
am Aftare; 20. daj; i... jein iverbe; 21. Di3 gum; 22. der Toby 25. Dalten
(Bielt, gebalten); 2-4. der Spvur; 25. der Gcheimjdreiber; 26. Philipp des
3weiten. Aposiţiunea se pune în limba germană în acelaşi casii, în care
stă substantivulă, ce-l modifică. 27 nepmen [nabiu, genonumen]; 28. ciz
ncă Tageâ; 29. anitatt; Gen.; 30. ba3 Canbiaj;; 31. da3 Tintenţab; 52. îiter,
Acus. 33. mălrenb. prep. cu Gen.

Conversaţiune.
TQie diete Sajen Baben Cie în Diez:
jean Şagre verfeplt?
YRarum bijt du îo traurig?
Tie viel Dajt ibm fite jeine IlBr ge=
boten ?
Sie Baben, glau5e id, Sartojjelut
gepilansts vie find fie gebieben?
Saben Sie She or
,
Varu jdoben Eie

Îdbon gebroz
den.
den înaben

şur Ebiire Dinaus 7

- Bat e3 dicje Madht nidt gefroreu?

Menu Sie mid ragien, wie biele
Dajen id gejhofien Dătte, wviira
de id Şhnen antivorten.
Pieil mein Vogel auâ dem Stăjig!
gcftogen, und cin Naub? der
State geivorden îjt.
d) Babe îm 100 Sei bajiir geboz
ten und Dennoh5 will er fie
nicpt vertauțen.
Die wenigen Startojielu, ele id
în unjerm Garten gepilanst
Babe, find febr gut gcbichen.
Mod "uit; imir tverben nod 14
|
Sage ivarten.
Weil cr uns jbăndlid)? belogens
Batte.
63. Bat gejroren und gcidneit ; es
" Tiegt Şub Dober Ednee.

1. colivia; 2. prada; 3. totu; 4 cartofi; 5, a planta; 6. grâi grăunte;; 7. infamă; 8. a minţi.
1. Cionca, Gramatica lime! germane,
*

«

9
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CLASA

II...

presinte şi la
Verbe, : care ai aceeași vocală radicală la înfinitivulă.

ă.
participiulii trecută; iar la imperf. o vocală diferant
Impertectă.

Intinitivă.

i

i

3.

Blajen, a sufla,
*praten, a „frige,
faflen, a cădă,
" angen, a prinde. .
geben, a merge.
: palton, a ţinc,
Dangen, a atărna,
„lajien, a lăsa,
ratbeu, a sfătui,
jolajen, a dormi,

*pauen, a tăia a lovi,
[aujeu, a fugi,
*beiben, a se numi,

gefabren;
gegraben;

geladen;

gejgajjen ;
geiblagen;

geirageu;

gemvadjen ;
gemajden;
gemaplen ;
gemalt;:

gejalgen ; *
gejămalzen ;
geipalten
a (au, ci, 91)
gcblajen ;
gebraten ș
gejallen; * gejangen:
gegangeii ;
gebalteu ;
gehangen ;
gelajjen;
geratben;
gelblajen;
gebaucn;
gelaufen;
geheiben;
acitobeu;
gerufen;

fiel,
gi(e)ng,
Belt,

*

-Bi(ong,
Lieb,
riet),

jet,

.

ftofen a împinge, .

" culen a chema,

e (o).
Gcjgepen, a sa întâmpla,
feheu, a vedă,
“Tejen, a citi,
.
genejen, a se îns: zmătoşi

Bicb,
Liei,

Bic,
îtieb,
rii,

»

a.

geiab,

fab,

las,
gena,

.

geîragt;

“brict,

îtteng,

-

gebadeu;

ic.
bliez,

a (au, ci, 0, 4]:

trec.

a.

Wa
A
|
bud,
*Baden, a câce,
fabren, a umbla cu trăsura, îubr,
Îrug,
*iragen, a întreba,
grub,
graben, a săpa,
Iu,
laben, a încărca,
*fdjajjen, a crea, a procura, - Îduf,
1blug,
făylageu, a bate,
_ trug,
tragen, a duce,
wus,
padien, a cresce,
voie,
majeen, a spăla,
mafjlte,
maflen, a măcina,.,
malte, ”
malen, a zugrăvi,
“ Talgte,
„Îalgen, a săra,
" Îcpmafgen, a unge (cu untură; jțămalate,
|
paltete,
- Îpalten, a crepa,
E

Part.

|

e [0]:
gelheben;
gejebens

geleien;
genejeu;
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a, cfjen, a mânca,
Îrefien, a mâneca [vorbindii de ras,
" vite], |
vergaf,
vergejjen, a uita,
mak,
|
mejjen, a măsura,
geben, ada,

:

trcten, a călca,
Tonuneu, a reni.

.

gab,

trat,
tam,

gegclien;
gejrefjen*;
a
vergefien;
gemețjen; gegeben;

getreten;
getonumeu;

Observaţiune. Verbele de clasa IL susceptibile de „llmilaut“, adecă
acelea. care modifică vocula radicală [eu escepţiune de jdauen,
păuen şir ufen] primoscă modifieareala a 2. și a 3, pers. sing. indic.
presinte; verbele, care aii € de vocală radicală (afară de gen cjen) pri.
mescii i şi ie la persânele menţionate, precum şi la imperativii.

73.

Id ratge Îfnen, bebădtig Dei der Sade su MDerte zu gehen!.
TBeun îi an Shrer Stelle geivejen wwăre, iviirbe id) gtibor” $Dertn
SR. um Natb gejragt: Daben; id) Din iiberzeugt,er Bătte Îinen vortrejilidje Mintes gegeben. She Gdioeţter îjt Îo jebrs gemadjen,

feitoem id) fie gum Legten Male? gejeDen Babe, daf; id) fie fajt nidt

voiederertante Bătte ; tpenn fie fo fortvădit?, tvird fie. nod) grăjer
merden al3 îhre Suter. Das oru!" imiirbe nod inadjen, ien
e cin veni regnete. Barum jolugen Sie jene3 arme Sind? 3%)
beim Binausgeben!! fiel e3 gur Ereppe!?
Babe câ nit gejălagen;
Binunter!5, unb da €3 nicht im Stanbe twar!4, jeinen A9cg fortsu=
jepen5, Babe id) e3 einige Editte!s getragen. IBie vic Stunbden
jol cin gejunber!:? Menţd) făjlajen ? Right mebr al3 țteben, denn
su fange3 Edlafen erjălățt!» den Gcijt unb untergrăbt:? die Ge=
junbheit. Erpielten Sie nit bor furgem20 cinen SBricţ bon Îrem.
Gofne aus SPeterzburg? Gntichuldigen Cie, es find nun Țdjon ii= - : |
per! pier Sonate, daj id) eine Raridten bon ibn erpalten babe.
*) Srejien, a mânca îvorbindii de animale) verbă formatii din bereien
”
!
:
a mâncă cu 'escesi,

”

De
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1. a proceda cu luare aminte la lucru; 2. mai întâi; 3 um Natb jragen, a cere sfatii; 4. a fi convinsă ; 5. avisii ; 6. astii-feli; 7. pentru ulti=
ma ora; 8. wiederertennen (erfaunte ivicder, wwicbererfannt), a recunosce, sait
a cunâsce ; 9. a continua de a cresce; 10, bucatele [grâuli]; 11. eşindii;
12. scara [treptelei; 13. în jos; 14. în stare; 15. a coutinua; 16. pasii;
17. sănătosii; 18. adorme, înmoie; 19. ruintză, îngropă; 20. nu de multii;
21. mai multă de...

14.

id
.
pui
[i(E.
)
i

Veţi merge D-Vâstră! astă-sâră la concertii ? Nu voiii
merge, sântă silitii* a rămân6 acasă. Să mergemil să ne
plimbămii cu birja?; vă voii trimetet la 4 ore birja: mea,
dar nu uitația întreba€ pe Maria, sora vostră, dacă? are
şi densa plăcere de a merge cu noi. Amii fi plecatii?
deja (cu birja), dacă ară fi fosti timpulii mai frumosă astădiminâţă. Dacă ai fi venită mai de timpuriit (geitlidyer), al fi
pututii ved6!* pe domnul N., care tocmai!! acumit plecă!3;
dânsală nva, însărcinatii!3 de a-ţi spune multe!: complimente!5, Fă-mi plăcerea de a mă cerceta!€ astă-sâră !
- D-Vostră sânteţi forte bunii!7. Dar nu veni ca de obiceiii 13;
eraii aprâpe!* nout ore, când ai venită în dilele trecute? 0,
1. Merden ie gepen; 2. gegmungen sai genătpigt; 3. a se plimba
(preumbla) cu birja, Îpaziereu fagren ; 4. jbiden ; 3. die Rutide (căruţa);
der giater (birja); 6. ftagen; 7. 05; 8. fabren; 9. ausfabren; 1v. bu
pătteţt fehen fonmen ; 11. îo eben; 12. wicder abreifen; L3. Bat mir auf=

getragen; 14. piele; 13. bie Empfeblung;

16. bejuden; 17. Sie find fer

giitig ; 18. gewvăgnlid ; 19. Deinabe; 20. neulid.

75.
De unde vine! acesta, că D-Vâstră ne cercetaţi acum
aşa rarii? VE asiguri, domnul mei, că acâstă nu depinde
totii-deuna, de mines;'eii așii veni mai desii, dacă nu m'ari

De
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împedecas afacerilec. Unde? fugiţi așa iutes? D-vâstră păvreți forte grăbiţi, Ami străbătulit!* jumălate!! din oraşulit
acesta spre a alla!? unii medicii. Ami! alergatii două c6-.

suri. Cumnatulii

meii

e bolnavă

forte râi. Aţi datii de

mâncare cânelui meit ? Da, domnulii mei, dar dacă poftiţi,
îi voit mai da ceva; acestii câne mănâncă de obiceiit puținii. E de multii, de când n'amii cititit gazeta de Bucuresci!+,
Aşi citi-o cu plăcere, dacă aşi av6 mai multii Stimpăis,
Pofliţă, ca să VE citeseii!6 câte-va pasage!?? E deja cam
întunericit!$, mt temii!? că nu vei mai pute ved6?0,.
1. wvoper tonunt c3 sati mie fonunt eâ; 2. fo jelien; A. verjidern; 4. pânat
mit înumer von mir ab; 5. suriitpalten sait Bindern; 6. da$ Gejgilt 7.
mobiu; $. fuel sait gejdwvinb; 9. Cie feheineu câ febr cilig şut Diben; Îv.

Ourblaujen: 11. die Dăljte; jumătate orașulii, die Balbe Etadt; 12. fin=
den, 13. id Bin, 14. die Bucarejter Beitung; 15. die Mufe, 16. voxlejen;
17. die tele; 15. duntel; 19. fiirdten; 20, daf Sie unit mepr felen
Tânnen.

Conversațiunea.
SSa3 Dătten Gie gethan, ein Cie
an meiner Stele geivețen
,
mâren?

S

[ide Minte

Şindeu Cie, daf; meine Rigte ge-

fonmen

Sie fo jelten şu
mir ?

* câtă nu-mi

|
Tann jol

id) Sie abBolen fajien?
:

geben tonnen.

ie it în febr gemadien, daf id)
fie fan tvieber ertannt Babe.
Sa, er Bat mir qcidrieben, daţi er
un îm năditen Friiblinge
mit. einer Zamilie bejuden
werbe.
Sei ic fo febr mit Gejdhăften
iberbăuit bin, dab mir nidt
cinmal Beit iibrig bleibt (în-

,
madien îft?
Baben Sie fitrzlid) Radridten von
Sprem SDerrun Eobne crbalten?
Marum

Dătte Serru N um Math ge:
fcagt; er Dătte Spnen vortrefi=

i

rămâne

timpi)

die Beitungen 3 Lefen, bie fo
interefante Nadrichten iiber
den orientalijben Sirieg cent:
Dalten.
Tm Balbbrei, menu id) Bitten barţ.
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.

CLASA

UI.

Verbe, care aii diferite vocale radicale pentru tote trei formele ::
Iniinitivă

.

pi

i.

1.

Binden, a lega,

SE
SI

"o

Ra
|

2,

finden, a afla,
idminben, a dispăr€,
winben, a târce,
dringent, a pătrunde,
tlingen, a suna,
gelingen, a isbuti,
ringen, a lupta,
ioingen. a vibra,
fingen, acânta,
ipringen, a sări, .
şmingen, a sili,
jinteu, a se cufunda,
ftinteu, a puţi,
txinten, a be.
e (d, î)

Breden, a rupe,
îpreden, a vorbi,
"îtepen, a înțepa,
bejeblen, a demânda,
enpichlen, a recomanda,
„*verfeblen*), a ascunde,
ftepleu, a fura,
gelten, a. prețui,

„ibelten, a înfrunta a certa,
okberderben, a strica,
fterben, a muri,
_wwerben, a înrola. a poeţi,
Dergen, a aseunde,
beriteu, a crepa,. *
Belţen, a ajuta,
- nebmen, a lua,
“erjoreden, a speria,
trejțen, a nimeri,
werben, a deveni,
teren, a arunca, . .

Imperiecti.

a.
band,
“fanb,
Îdivanb,
wanb,
drang,
tlang,
gelang,
Taug,
" ÎGmang,
aug,
- Îprang,
3vang,
jant,
ftant,
"txant,
a.
brad,
îprad,
jad,
bejabi,
empfapl,
verbeplte,
ftap!,
galt,

jdalt,

verbarb,
ftarb,
. tvarb,
Bara,
Garit,
Balf,
nad,
erjrat,
tra,
Ward (iourbe),
varf,

Part. trec. .

Wu.
gebunden;
gefunben;
geidounben; gemvunbden;
gedrungen;
getlungen,
gelungen ;
gerungen ;
geidbmoungen
gejungen;
Şciprungens |
geztouugen ;
gejunten ;
geftunten ;
getruuten ;
0.
gebrodeu,
gciproden ;
geltoben ;
beţobleu ;
cmbioblen ;
verboblen ;
gejtoblen ;
acaolten

geldolten ;

verdorben;
gejtorben, .
geivorbeu,
geborgen,
geboriten,
gebolien,
genomnen,
criroden,
getrofjeu,
geworben,
gevorieu,

*) Presintele indic. id versete, du verbe; er verbepit, tote celelalte
verhe ale acestei clase schimbă pe ci în i şi în ie.

2435
gebâren, a nasce,
începe,
beginnen,

___xinnen, a curg6,

gebar,
Begann,:

gewinnen,

geronneii,

tann,

|

gejounen, :
aciponnen,

7
„don,
Îpanu,

jinnen, a se gândi,
îpinnen, a târce,

- . fdpoimmen,

geboren, .
begonnent,

.—

geioonuen,

geranit,

a câştiga,

gcidoommen,

jean,

a înota,
-

.

8

i (io) -

IL

liegen, a zăcc,

te
bat,

Bitten, a ruza,

iba, a şede,

”

.

fas,

ag,

.

-

.

gebetert,

gejefieu,

gqelegen,

.....

76.

Bei ivent Daben Sie Edillevs Sgerte Binden lajjen? Serr N.
Ge:
“Dat fie mir gebunben; jinden Sic ben Ginbanb! nidt în?
Gol.
bas
wwcit
ab,
febr.
n
meinige
tit? în der Sfat gegens ben
da3
. darant nidpt gejonts worben îțt. Vie fanden Sie gejtern
einen
jelten?
id)
Goncert 7:34 muf, Sinen aujridtig gefteaen€, daf
jang rei=
“ angenebmern bend sugebradhts Babe; Stăulein Marie
"bon
gend. Şe tângere man fie Drte 10, dejto mebri! tpurbe man
Gie.
en
Empfebl
14.
nunen
“der Vinmutb12 irc Etinme!5 cingeno
Sie
fagen
unb
!5,
dite
mid) Srem Sera Dei auf'3 angelegentli
en
gejprod
- ip, daf 14), jeinem MBunjăe gemăp!6, mit ereu 2.

|

c3 ibm îxgend mâgliă)
“Babe Biejer Bat mir ertlărt:?, daj, er

? verde; *
jei15, er Şfrem Seren Ocim aus bec Berlegenbeit Delţen!

mare ei ca în fii ben Mugenbtid midt mâgtid, bie nătfigen20

er wpiitbe iu
Mafregelu:! zu trefjen?2. ŞĂ) bin jejt2s iibergeugt,

Menu.
ion gehotțen Baben, totu e3 if inăgtidy gervejen măre.

fen Bătte,
Setf'anțiatt?4 de Alpelă da3 Gaupt feines Sinbes getrof i
Baben.
et?€
getăbt
den Qandbogt?> Gcler

-_

xoiirde er

contra; 4. pe dânsa;5. a eru1. legătura; 2. abiteden, a contrasta; 3.

-

1a; 6-a mărturisi; 7, rară; 8. şubrângen; a petrec, sep. bradjte ga suge:

12. graţie, dulcâţă; 18,
Bradt; 9. cu câtn; 10. a asculta; 14, cu atâtă;
1

n

ș

E
.

'
4

77.
Cred tu, amice, că unchiuli t&ii va muri de! acestă b6li2? Acesta: este probabili:; dar ci eredii că mari muri,
daca ari fi îngrijită“ la timpiic de bâla lui. Morii? mulţi 6meni? acum. Și vecinulii mei a murităi ieri, lovitii de apoplexie?. Era unit omii forte stimatii'€. Dânsulit arit fi agonisităi!! cele mai mari avuţii, dacă n'ari fi fostii așa de generosii!?. D-Vostră vati fi agonisitii mai multe cunoscinţe,
dacă aţi fi întrebuinţatii!3 inai bine timpulii D-Vâstre. Sârmanii valoreză adese-oră mai multit!+ de câti. bogaţii. Ce
vorii fi valoratii aceste cărți înainte!5 cu dece ani? Ele
marii costa nici adi atâţa!'€ bani, dacă n'arii fi atâța cumptrători!7. Densulit credea că nu voii b6!5 de câtii apă. In

Germania'? w'amii beutii decât bere20. B6 așa dar?!! DVâstră nu beţi. VE mulțumesciă, amii beuti destulii. Dacă
aşi bâemai multă?2, ară put623 să-mi strice?
1. an; 2. die Rrantpeit; 3. câ; 4. mibglid);9. geăria sati ribtia Belanbelu;
6. Bei eiten; 7. că fterben; 8. Qeute; 9. am Elage; 10. idăţbar, geidăţt;
11. evwmerbeu; 12. freigebig ; 13. antwenden, sep. anbte an, angevanbt ;
14. mer ; lă. vor; 16. fo viel; 17, Săujer; 13 trinten; 19: Deutidland;
20. da3 Bier; 21. dud); 22. mele; 23 tounte; 24 ÎDaden.

|

18

D-Voâstră sânteți forte imprudentii?, aţi aruncată cu zăpadă: în ferestrele domuului N.; dânsulit sa plânsit? contra

mas,

|

vocea ; 1. ciunelmen, a captiva, a entusiasma ; 15, stărnitoră; augelegentlicit empfeplen, a face sai a spune multe complimente; 16. am
suratii, conformii; 17. a declara; 18. dacă îi va fi cu patinţă; 19. je:
mande au3 der Verlegeneit Delfen, a ajuta pe cineva spre a scăpa din
încurcăturăy 20. necesari, de lipsă, 21. măsura; 22. a Ina; 23. id) Gin
fejt iiberzcugt, sântii pe deplinii convinsă; 24. în locii de . , „+ 20 guvernatorii; 26. a omori.

187
D-Vostre. Abia: sosirămut* noi, şi înimicii, eşindit din loculi
de pândăs, se aruncară asupra aripci? nostre şi începurăs
bătaia.Tu mi-ai cerutii” permisiunea de a face adi după prândit
o plimbare, dar nu-ți potă permite; căci amii înțelesulit!2 că
ești neascultătorii. Şegeţi pe aceste scaune! !, amicii mei? Așii
voi!? să sedii aprope de!3 mătușa mea. Unde aţi ședutii la
concertii? eii nu vamii vedutii. Amă sedutii aprope de
unchiulă meii.
1. unvoriidtig; 2. der Sjnec; 3. id betlagen; -Î. tan; 5. antonumen; 6.
au3 dem Ginterfalte Bervorbreden; 7. Der Șliigel; 8. beginnen; 9. a cere
permisiunea cuiva, jemanden ut Grlaubuii Ditten; 10. vernebmen; LI. der
Etupi, Die Stiiple]; 12. îi mădte 13. bei, Dat,
i

Conversaţiune.
Şinbden

île diejen

Einband unit
În?
Bei men Baben Sie c3 piudeu laţien?

3 finde ihu Îdăn, aberer îit nidt
jo Îdou, mie der meinige?
Sere . Dat es mir gebunden eriit

,

“mir ala der gejhidtejte Budy=
Vinber [lepătorii de cărţi] ente

Maru

bijt du Dejtrajt vordeu?

|
.

So

fajen Sie îm Theater?

pioblen ivorben.
Stei id cbr unvoriidtig geveieu
in.
Sa id) cin menig Îpăt fam, muste
id) teen.

Conjugaţiunea mixtă. .
Verbele de conjugaţiunea mixta sehimbă la împerfectăi și la part, tre'cută vocala radicală, ca verbele de conjugaţiunea forte, şi primescii aceleași terminaţiuni ca verbele de conjugațiunea slabă. Ele se împartă
în dout clase,
CLASA 1.
Verbe, care formeză singularulit

presintelui indicativii regulată ; ele

schimbă la imperfectii și part. trecută vocala radicală în a.

Infinitivă.

Imperiectă.

Breineu, a arde,
- fennen, a cunosce,

.

Part,

trec.

brante,

gebrant;

faunte,

gefannt;

138
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nennnen, a numi,

i

naunte,

..

- 2

rennen,. a alerga,
jenden, a trimete, |.
ienbden, a întorce,
priugen, a aduce,
“Denten, a cugeta: thun, a face,

|

xanunte,
jandte, wanbte,
Bradte,
date, .
tat,

genaunt,

*

geranunt
gejanbt;
„gemanbt;
gebradt;
gedaht;
-getban

, tennen, Îenben, şi
“Observaţiune. Verbele Brennen, fennen, nennen
e
verbel conjugaţiunii slabe,
wenbden formeză iinperf. subjunctivului ca
ete.
e,
d. e, îd Brennte, ei aşii arde; id) feubet

CLASA IL.

„o

L

la indicativi mal multi
- Verbe, care formeză singularulă presinte de
saii inai puţinii neregulată:

ME

*

vurfte ; subj. î%
"1. Dirţen, a .pută (a îndrăsni”; imperf, indic. îd
er bari,

bari, bu dacțit,
diirjte ; part. tree, gedurit ; presinte indic. îd)

|
.
wir biirien, etc, sub). pres. id biicie, etc.
ș fiinte
id
subj.
;
tonnte
id
indic.
imperf.
"2. Binnen, a pută (a sci),
; pres. înd. îd tan, du Tannit, et fan, Wwir fănnen, .
part. trec. getount
„
i
ete, pres, subj. i

fonne, ete.

|

îd mădte;
3. Măgen, a puts (a voi), imperf. înd. id) modte; subj.
etc.

mir nrăgen,
part. trec. gemot; pres. ind, i mag, du magit, er ntag,
!
E
Mi
|
etc.
pres. subj. îd ge,

”

îd umiipte; part.: 4. Jiifien, a trebui, imperf. ind. îd muste; subj.

trec. gemubt; pres. ind. id inu, du ntubt,
a
subj. pres.:id mmiițje, etc.

er: inu,

mir miifjen, ete, E
„

id miljte; part. trece .
5. SBifieu, asei, impert..înd. id wugte; subj;
tic twițen, ete. subj.
wmeig,
ec
geimugt ; pres. înd, id wtib, bu woeibt,

" pres. id wilje, ete.
ic jollte ; part. trece
"6, Golleu, a ti&bui, imperf: ind. îd) fotlte; subj.

ete. subj. pres. i%
gefotit; pres. înd. îd fot, bu Îottit, er foll, wvir folten,

„Tolle,

tvolfte ; part. tcec,
7. Wollen, a voi, imperf. indic. îd) wmollte ; subj. id
ete. subj. pres.
mollen,
gemoltt; pres. ind, id will, du millit,” er oil, woir
.
1 wmolle,

rr

..139

79.
fagt? I5ic fanu id) bas! ivifz
Snen
Bijjen Sie, maâ man bon
id câ Dalb erz
den € Sen id) meinen Freud fragen “ăunte, tpiirde
uns Deute
Bater
faren?. Sănnten Gie mir fagen, ob Şc Sere
Menu er
Bejuden iwird? Id glaube nicht, daj er fomment fann.
Gie englijd)*
„ fommen fânnte, tpiirde er îpon fier cin. Săunen
Dătte că gut
Sc
deutid).
nod
“îprecen? Şd) fan imeber engliță)
id will,
was
alle
tann
(ernen fâvinen, aber îd) tpar şu trăget. 3d)
dap
jagen,
vocil id) nur till, tva id) faun. Gie follen dem Seller?
Sr
jehon auf?
cr gleic) mein Mbenbejjen“ Dringen mâge. Gr Dat e
daf ivit ih
veritefjens,
şu
mir
gab
Binuner gebradt. Zer Graf
nad) Sauje,
Boten
cinen
gleid)
verlajien mispten; id jandte dephale
einen Tia=
în
ună
un mcinean Bedienten? fagen şu (ațien, daf er
Gcorg cin fo be=
fer abpolen!'0 folle. Spătten Cie je gedadt, daj
tiibmter Maun

werden

imitrde? Gr gejtand ir, că gethan şu Da=

er es nidt aut?
ben. aber berjidjerte mir gt gleider Beit!!, bob
fii) nidt: gubor
ie
Băjec AUBfipt gethan Babe. ISarunt jvanbteni3
von. Leutent
an Shren Semn Edivager, anftatt die Geţălligleit:«
mic gefannt
în Ainjprud gu nebmen, tele Sie mie gejehen unb
Baben,
patten? SĂ) wwiirde mid) germ an meinen Edmager getvanbt

ivenn î4) geruțt Bătte, da ec bon feiner Reije sugiidgetonuien!?
E
măr,
£. indolentă, leneşi ;
1. acesta; 2. a afla, a se înforma; ă. englezesce;

da să înţelegă;
5. celarii, chelneră, 6. cina; 7. în; 7. gu verțtepen gebert, a
13.
timpii; 12. din;
9. servitorulii (fecioruli); 10. a duce; 11. în acelaşi

i)

an jemanben imenben, a se adresa la cineva;

14. complesenţă ; 15.2.

se reîntârce.

|

80.

Cunoscă pre acesti domnii ? Nu, dar amiă cunosculi

pe

_ amiculii stii, când eramii în Dresda!. Nu credă, că ați mal |
fi cunoscutii: acești copii, dacă nu vi s'arii fi spusii numele
Lă
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lori. Aţi primiti cărţile, care vi le-amii trimesi adi sântit
optit qiles? Da, domnule, servitorulii D-Vostre mi le-a adusii, dar aţi uitati de a-mi trimetet şis pe alii treileat volumii de Kotzebue. Aveţi dreptate”, nu mamii cugetată la
acestii volumii; voii trimete pe servitorulă meii astă-scră,
să vi-lii aducăă. Diceţi că amii avutii nedreptii; că bine”!
ce trăbuia să facii!9? 'Trăbuia să diceţi, că stinteți dușmanulii!! tuturorii nedreptăţilorii!?. Unde trăbue să ducii acesti pacheti!32 Nu vami spusii să-li duceti la! poștă
înainte de șese ore? Pentru-ce nu Laţi dusii!52 Vă cerii
ertare!6, căci nu vamit înţelesit'?,
1, Srcăden;2. aicder erfennen; 3. Deute vor at Tagen; +. ididen; d.
aud; 6 der drite; 7. Cie Daben Net; 8. Bringen; O: nun; 10. tag Dătte
ic) maden folten; 11. der Şeind; 12. alter Ungerehtigteiten; 13. da$ Patet;

14. 'auj die .. ; 15. Binbringen; 16. id bitte um Berşeibung; 17. veritelen.

|
8,
Nică odată n'amii ascunsi! adevirulii; ori de câte-ori?
m'ai întrebalită, ți-amă spusii, că siintă decisitt a muri pentra patries. Amiculi meii voia, ca să-i trimetii o sumăs de
o sută şi dou&-deci de Lei. Arii trehui să întrebuințaţi? mai
bine timpulii vostru, şi să cugetaţi mai puţinits la? petreceri0
și la plăceri trecătâre!!. Arii trebui ca toți 6menii să aibă!*
dorința! de a-şi îmbogăţi!: spiritulii lorii cu cunoscințe
folositore!'5 și să-și împodobâscă6 inima cu virtuţi. E pagubă!7 că nu cunoscă limba germanătă. Noi na cun6scemii .
nici ora nici loculii, unde! vomit muri. Naţi voi să mt însoțiţi puţinii? ii ași voi, dar afaceri urgente? mă împedică?! de a eşi adi. Pentru ce nu v “aţi adresati la socrumeit?2? densulii varii fi ajutatii să eșiţi din acestă încureă-

tură Ei pu cunoscii pe socrulii D-Vestre; şi chiar23 când ași fi cunoscutii, maşii fi avutii curagiii?: de a-i cere bani.

,

i4i

1. verpeblen; 2. îv vit; 3. fragen: £ entidloțien 2. daâ Baterland; 6. die
Eunme; 7. anvenden, 8. meniger; 9. an dis; 10. Unterhaltung: Îl. ver:
gânglid: 12. paben; 13. der Mun); 14. Bereideru; 19. nălid; 16. șiez

ren; 17. că îjt Sade; 13. deutide Sorage; 19. nici ora, când, nicr loculii
unde,..; weber die Stunbe. manu, nod) den Ort wo .; 20. bringlid; 21. ere
binderu; 22 bec Swmiegervater: 23. und cben; 2£. der Mut);

82.
Ceea-ce puteţi face mai bine!, este ca să plecaţi indată?:
nu sciit ensă dacă puteţi ajunge destulii de timpuriii* spre
a vede pe cumnatuliii meii. Aşit pute scis, pe cines amit onove a primi? la mine? Eă stinti din Paris şi m6 numescits
Duval. Unde ai lăsatii pe fiiulă D-Tale? Pentru-ce nu Vai
adusi? cu D-Ta? I/amit trimisi!” la!! cumnata 2 mea, căci
m& temeamii!*să nu-i fie uriti!+ acasă.

unu

te gândesci

că mediculi te-a opritit!5 de a cși pe'6 unii timpii aşa de
r&ii. Dacă ţi-ai fi Inevatii temele!? tale cu acâstă ocasivne!8

nu te-ai fi expusi! blamului?0 colegilorii tă“. Tu mai în-.
192
trebuinţatii bine banii tă; eii te sfătuiescu** de a renunța25
la acâsta întreprindere?+.
"1. Da Bejte, wa3 Sie thun fonnen; 2. jogleid; 3. îrii genug; &. bet
Shvager; 3. fânnte erfagren, 6. men; 7. empjangen; 8. Deiben: 9. mite

Bringen; 10. jdjidten; 11. zu; 12. die Ciwăgerin; Li. id) fiirâptete; 14. a-i fi
urâtă, fid) laugmeilen; 19. verbieteu;
16. Bei; 17. die Xluigabe; 18. bei Dicjer
Gelegenbeit; 19. Băttejt di nidt ausgejeţt; 20. ber Tabel; 21. der Sollege;
22. i tathe bir; 25. entiagen; 24 da3 Tluternebmen,

Conversaţiune.
Sânnen Sie Ton deutid) jpreden?
eit manu Daben Sie Unterridt ?
Tie viel Stunden nefmen Sie 152
djeutlid?

|
|

-

Iu men Şerr, id tanu cin weuig
Deutid ipreden.
Geţt jeit cinem Balben Sabre.
Ş% nefme mbdeutlid; nur drei
Stunden, babe aber tăglid) Gica
Tegenbeit, mit Deutiden zu
Îpredjen.

-

142
|

Diirite d) Sie bitteu, mir die gi
brefie Shrea Scpreră su geben?
Mesbalb miijjen mir ftet32- gunt
"Sobe vorbereitet fein?
Warum Baben Sic îi nidt an ben
Oberţten: gemandt ?
!
Saben Sie mein Şernrobr? uuitge=
brat ?

OMRit Berguiigennur fiicogte id, dak
c3 ipm uit măglid fin mird
Şhnen linterrit su ertbeiten. *
AReif mir uit wijien tânnen, tote
-* Dat e8 der gătiliden Borţez
Bung? gefallen mag, uns abgus !
rufent.
|: FĂ) imiicde mid gern an Bu gez
manbt Baben, menn id in ge=
naus getannt bătte.
G2 tput mic Reid, nicht Daran ge
dat su Daben. Entiduldigens
Sie meine Vergepliteit.?

-

chema; 5. colone1. pe săptămână; 2. totă-deuna; 3. providenţa ; £. a
a erta ; 9,
permite
a
8.
;
pulii
teleosco
ii,
lulii, 6. exactă bine, 7. ochianul

!

:

uitucia,

e. Verbe pasire.
ajntorulii verVerbele pasive aii forme compuse și se conjugă prin
de conjuverbului
alii
trecută
Dbului merbden, la care se adaugă part.

ă pe
gatii. E dv observată, că verbulă wwerben, conjugându-se ca auxiliar

e trelângă verbele predicative, nu primesce augmeutulii gt la timpuril
s

Ă

:

cute.

Gelegt

e

|

1ufinitivit.

Presinte.

N

:

.

_ Pertectii.

A

gelegt worben fin, a 6 fostă pusă

gelegt verbe, a fi pusi ;
“Supin;

.

werben,afi pusi.

gelegt zu mierden, de a-fi
pusi ;

gelegt orden şu fein, de a fi fostă
pusă.
.

Participiti.,
Presinte.

gelegt merbenb, fiindii pusă ;

îi

Periectă.

gelegt (mvorben), (fostă) pusă,

|

143.

POD ad

Indicativii-

er mir

Periectu
A bin getegt morben,
„du Biit gelegt morden,

Me

.

Presinte.
Th twerbe geleat,.
du wirit geleat

7
”

er îşt gelegt morben,

-

gelegt,

: zoir fiub gelegt imorbei,
ie feib gelegt inorbent,
: fle find gelegt morben-

E

mir tverden geleat,
ir tverdet gelegt, .
Sie averden gelegt.

”

Eă

Ei sâintă pusă, ete.

__“ Impertectă
S% wurde gelegt
du wurbeit gclegt
er urbe geleat
air mwurden aclegt
ir vourbet gelegt
fie wurben gelegt.
Eă

erami

pisi,

ami fosti pusi, etc.

Mai multă ca perfectă.
dar gelegt ivorbeit
- du marit. gelegt morden
et war gelegt iorben
“wir maren gelegt worbent
ir varet gelegt morben
fie ateu gelegt wotrben.

|
”
,
i
:

Ru

etc.

fusesemii

pusi,

etc.

|
Viitorulii II.
"
ă
.
Viitorulăi |
Îein
morden
gelegt
merde
pd,
.
merbden
Sh imerde gelegt
Du ivirit geleat orben fein
.
du wwirit gelegt verden
= ee vpârb gelegt morden Îcîn
er mwirb gelegt iverben
toie iwerben gelegt morden fein
:
vpic merbeit gelegt Werder
“ie erbet gelegt morben Îein-ife werbet gelegt ierben
fie sverden gelegt mvorden (ein '
île merben gelegt merben.:
fostii pusi, ete.-

„E

voiă

fi pusă, ete...

Ei

-

voiă

fi

Optativri.
Y%
du
„er
ir
ir
fie
„Fă

„Presinte.
iirbe gelegt tverben
tviirdejt gelegt merben
mitcbe gelegt werben
miirben gelegt Werben
wiicbet gelegt iverden
wwiicden gelegt iverben.
aşi

fi pusă,

etc.

-

Periectă.
Să miirbe gelegt mworben fein
du iiicdejt gelegt :norben fein
“ee voiirde gelegt morben ein
mir moiirden gelegt morben fein ibe iviirbet gelegt mworben fein
_ fie wwiirben gelegt woorben fein.
Ei

ași f

fostii

pusii,

etc. .

Subjunetivu
Periectii
Presinte.
Să fei gelegt 1vorben .
,
Să) iwerde gelegt
„du feiețt gelegt tooroen .- - du ierbdejt gelegt
fei gelegt morben
„er
-„er mere gelegt.
wir felen gelegt worben
- wwit werben gelegt
ipr fetet gelegt morben |
ibr imerbet gelegt
fie feien gelegt morben..
:
Sie werbden gelegt.
Să fii fostii pusă, etc. Să fii pusă, ete.
|

144 Imperfectă
SĂ miirde gelegt,
du bwiirbcțt gelegt,
er tviirbe aclegt,
mir iirdeu gelegt.
ibr imiirbet gelegt,
jie awiiroen gelegt,
Fit aşi fi pusă, ete,

Mai multă ca perfecti
yd) măre gelegt morden,
du imăreit qelegt morden,

Viitorulu 1.
3% mwerde geleat merden,
du merdeit gelegt tverdin,

Viitorulu II.
Să verbe geleat morden cin,
du imerbejt qelegt morden cin
er verde gelegt morben cin, mir iverden geleat morden ein
ibr averdet gelegt 1vorbeu Îcin,
file toerden gelegt morben Îcin.
it voiii fi fostii pusi, etc.

cr iverde

er măre qeleat

mir
ipr
fie
Ei

gelegt verben,

sir verbe gelegt mverben,
ip merdet gelegt wmerden,
fie voerden gelegt ierben,
Ei voiii fi pusă, ete.

worbden,

wăren gelegt vorbe,
măret gelegt mordeu,
măren qelegt avorben.
aşii fi fostii pusii, etc

Inperativu.

Sing. 2. SRerne (du) gelegt. fii tu pusi!
3. verde er gqelegt, fie elii pusă!

( verben wir gelegt,

Plur, 1. air voollen gelegt werden

;

[să fimă puii

|lagt au$ gelegt merden
2. iverbet ifr gelegt, fiţi voi puşi
3. aperbdeu fie qelegt, fie că puşi !
Observaţiune.
potii deveni verbe
la a treia persână
getaugt, se danseză;
sa sorisii, ete.

Toto verbele active, fie transitive saii întransitive,
nepersonale pasive, adăugândii participiulii trecută
sing. a verbului ajutătorii iuerDeu, d. e. c$ wird
€3 tuurbe gelobt, se lăuda; cz îit gejbrieen morden,
|
Să se conjuge după exemplulă de mai susit următorele verbe : gejiiprt
werbden, a fi condusii ; gelobt perben, a fi lăudată; gebifien merden, a fi
mușcatii; gefunben merben, a fi aflată; 5 wirb gejdojien, se împușcă ; eâ

tvird gebettelt merbden, se cerșesce,

83.
Şier îjt ein febr jtpânes Gauss e3 jăpeint nod gang ueu şu Îein.
62 îjt nidpt fo neu a(3 Sie denten. 63 ijt făon bor met al$ gwwan= şig Sapren gebaut! ivorden. Der Gigenthiimer? îjt cin jepr reicer

ap
i

Mann, tvefdjer dură die Umijtânde? febr Degiinjtigt: tvorben if.
Gin redtidafieners Senjd wwird von jeinen Mitbiirgern“ geadjtet
uub în bec Motp? nidt berlajjen. Die SDerren iverden oft bon ibten
Tienjtbotens verratben?, aber ot aud) iverben bie Qienjtboten von
ibren Verren mipBanbelt!0, Sit bre Frau Cdivăgerin von unferer
Unfunit nicpt Benadridtigt!: morden? Veinrid) der Bierte!2, Ro=
nig bou Îrantreid), turbe îm Sabre 1610 (cin taujend fed)3 Dun=
dert und gif) bon cinem Saune » Namen315 Rabaillac, ermordetie,
Freuen Sie id) nidt, Ştăulein Quije, bon uujeter ntunit fo bal

Benadribtigt tvorden gu jein ? Ş%) faun nie bor dem SDauje des
Sernu %. vorbeigeen'5, one bon Îeinen funde angejallen5 gu
werben. Yen du deine Stunden nidgt immer vernablăjigtețt17,
iviirbejt du tveder bejtrajt nod) getabelti3 imerden. TBollte Gott:s,
daf ivit niemal3 Dieher:0 gejopidt worden iwăren, fondern, daf un=
jec Bater uns în der Stabt gelajjen fătte! Seinrid) Bebauptet, daj
er unjuldig2? Bejtrajt tvorden je.
1. a zidi; 2. proprietarul; 3. împrejurările; 4. a favorisa; 5. onestii,
probi ; 6. concetăținii; 7. lipsă; 8 servitorii; 9, a trăda; 10. a maltrata;

11. a avertisa, a încunoscinţa; 12. alii patrulea; 13, numită; 14. a asa-

sina; 15 a trece pe la, .. saii a trece po lângă...
negligea; 18. a blama, a doieni; 19. să fie dată

; 16. a ataca; 17.a

Duniedei

[dea D-dei];

20. aici; 21. inocentii. .

84.

Sora ta e iubită şi lăudată de învăţătorele ei, fiindii-că e
silitre și atentă, dar tu, copilulii mei, eşti dojenitii de toți
Omeniit, fiindă-că nu iubesci? lucrului. I6nii a fosti pedepsită, fiindă-că n'a isprăvităs tema lui. Isprăvesce tu pe a

ta, ca să? nu fiă şi tu pedepsiti! Amiculit nostru sprijinescei pe cei nenorociţi atâtii câtă? pote; D-Vostră âncă aţi
fostii ajutaţi printr ensulit, Tu ai fostii iubiti şi recompen1,

Cionca,

.

Gramatica limbel germane,

”

10

E

a

i

5
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satii de părinții tăi, pentru că învățătorii 8% ţi-ai dati unii
certificati? favorabile. Indată-ce!! generalii!? noștri ai
fostii bine înformaţi!? despre posiţiunile!: inimicului, ordi-

nul de plecare:5 s'a dati. Abia părăsiserămă șanțurile
nestre, când'e furămii împresuraţi!? de tote părțile!s. După

ce primele'? ronduri? ale dușmanului fură întrerupte2?, fie-

care22 soldatii al armatei dușmane? își arunci? armele?
și-și căuta mântuirea? în fugă?7. Dacă veţi îndeplini”e bine
datoriile? vostre, veţi fi totii-deunat lăudaţi și iubiţi.

1. von allen Sheniden; 2. fieben; 3.enbigen, voltenbeu; Î. die deinige; ..
damit; 6. unteritiițen; 7. fo biet al3; 8. bon ibn, 9. Beugui, 10. giinitig;
11. îobald 013; 12. der Anjiibrer (der General); 13. benadridtigen, unterz
xiten; 14. die Steltung, die age; 15 der Befel sam Xufbrud) ; 16. alâ
17, umringen; 18. bon alten Geiten; 19. al3 vorderit, als die criten; 20. die
Reibey 21. durăbbreden; 22. jeder, cin jeder; 23. der jeinbliden Armee; 24.
avegmerjen; sep. 25. bie Sajie; 26, da$ Sci, 27. bic Şludi; 28. cerjiillen;.
29, die Rilict; 30. immer.

85.
Speriă că vei fi bine primitiit,de unchiulit tă; vărulii meii

Carolii va merge cu tine la bunul

t&i unchii?

Dacă a-

"moră propriii? şi vanitatea+ n'arii dominas lumea, adevărulii ară fi respectatiit. Nimenea

marii fi cugetată, ca o

afacere așade încurcată” se va put6 terminas în câte-va

s&ptămâni. După ce anii fostii încunoscințatii? despre afacerea nâstră, amii părăsitii!o orașulit și plecaila țară'?. Îna-

inte de înmormântare!* ne-amii dusi la biserică spre ar?
asculta discursul fanebru!:. Dacă amiă fi fostă invitaţits la

prânqiite Ja unchiuli nostru, ne-amă fi dusă cu plăcere. Su- rorile mele arii fi fostii invitate la culesulă viilorii!?, dacă

marii fi fostii bolnavers, .:*,

Lă
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i, empfangen ; 2. u beinem guten Dgeim 3. die. Gigenliebe «k. die
be:
Gitetfeit ș 5. Deberriden : 6. geadtet;. 7. vermidtelt ; 8. beendigen ; 9.
der
vor
12.
;
Degeben
Qanb
nadridtigen ș 10. vertaţien ; 11. fi) auf baâ

„Veerdigung; 13. air gutemeeg 14, die veidenrede; 19. einlaben, sep.; 16. zum
|

: Mittagăejien ; 17. die Seinteje ; 18. frant.

Conversaţiune.*
Sit da Saua, weldjeă Sie petauit Daben, ncu ?
Sit Spre Şrau Edhvăgerin von
unjerer Antunit uit Denad)z
ridtigt morăen ?
Bon mem murde Seinrid IV.
Rănig non Ştantreid), ermorbet?

"Maru maden Gie întmer einen
fo gropen 1tntneg5, ien Sie
ur Edule geben?
Tesbalb nimmit du fo cijrig Starl3
artei ?
Sas taten Gie alâ Sie von der.
Gade în Renntni qejetst mor=
ă
ben iaren ?
Gelang câ cut, deut Şeiube zu tvideritepen ?

Rein, câ îşt feon vor met: alâ
sanzig Şabren gebaut iworben.
- llerbingă, fie Dat aber uniern
Briei şu Îpăt eralten,. tm
un entgegen zu fonunent.
Bon einem gewiijen Mavaillac, der
feiner religidjen Cdymărmez
reien!

megen,

der

gecigitete

anu zu fein Îdien, Den von
den RinigăzFeinben beabfidg=
tigten? Stord anşufitbren.
Mei i fiirăte, von ben bălen
SDunden deâ Sermn d; angez
i
falleu zu verbe.
Seit id) iiberzeugt bin, Daf er uz.
fbulbig bejtrait worben it.
Ş% trait fogleid die nătpigen
Safregeln, um ben Beabfid=
tigten Ţlan su vereiteln5:
Sa, fobald bie erjten MNeipen beâ
Seindeă burdbroden morben
mare, ein jeder Soldat der

_

feinoliden Armee varf Îeine

Mafien mb

judte (ein Veil |
în der Sludt.

; 4, a lua; 5. a zădărnici,
- 1. fanatismul ; 2, propusă ; 3, ocolulă

Despre verbele compuse:
Verbele compuse se formeză, adăngândi verbolorii simple alte vorbe, |
+ „care se încorporeză.cu dânsele și care le precedii. Verbele potii fi compuse,
.
1-4, din substantive, d. e. Band, mână; Baben, a av6; Bandpaben, a ţin€,
N
i
"a conduce; [ufhvanbeln, a se plimba.
%£) Actsta e ultima conversaţiune.
«
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2. din adjective, d, e. ivabrjagen, a predice;
guguli.

[iebtojen, a desmerda ; a

,

3. din particule (preposiţiuni saii adverbe), d. e. auâgehen, a eşi; [ort=
feidten, a trimite, a espeda,
”
In conjugaţiune se distingiă tre! feluri de verbe. compuse :
1. Verbe neseparabile, a căroră prefixe nu se separă nicl-odată
2, Verbo separubile, a cărori prefixe se separă, urmândii construcțiunea
proposiţiunii.
”
3. Verbe, care suntii când separabile, când neseparabile.

Verbe neseparabile.
La verbele neseparabile sensulii prefixei este atâtii de contopită cu
acela ală verbului, în câtii amândouă formeză ună întregă neseparăbilăi
în proposiţiune,
Verhele neseparabile se împartii în două clase:
aj Do prima clasă se ţinii acelea, care suntii compuse din substantive.
Ele se conjugă ca și verbele simple și primescii augmentulii ge la part.

trecută, d. e. Danbdpaben; part. tree. gelanbhabt;

licbfojen; part. trec.

gelicbtoft.
b) De clasa a doua se ţinit acelea, care suntii compuse din parti-.
culele Be, ge, entp, cut, er, ber, şer, Binter, mi, şi iuiber. Acestea se
conjugă intii ca verbele simple, dar la participiulii trecutit nu primescii
augmentulii pe, d. e. cutiagen, a renunța; part. trecuti entțagt, renunţatii; beripreden, a promite ; part. trec. veriprodjeu, promisiă.

Verbe separabile. |
Verbele separabile nu suntă, proprie disă, verbe compuse, și prefixele
care le modifică, nu formâzăo singură vorbă cu dânsele, de câtă numar
atunci, când verbulă se pune la unii modii nepersonal sai la una din
formele (timpurile) compuse, precumii şi în proposiţiunile subordonate,
unde verbulă stă la sfârşită.
Ori-care ară fi vorba care întră în compunerea verbelorii separabile,
totu-și aceste vorbe primescii la part, trec, augmentulii ge, și la supinăi
preposiţiunea..qu, care se punii între prefixă și verbi, d. e. Bodadten,
a respecta, part. trecuti pogradtet ; sup. Bobyuadten; Darbieten, a oferi ;
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part. trec., barpeboten; sup. dargubieten;; untergefen, a apune;
trec, untergegangen ; sup. unteriugepen.
Verbele separabile se conjugă în moduli următoră :

part

Anfommten, a sosi.
Infinitivri,
Presinte.
Periectă,
antommeu, a sosi:
angelommen Îciu, a f tositii;
Sup. : anşutonimen, de a sosi;
angetomnen au Îcin, de a fi sosit.

”
Presinte
antomuend,

Participi

sosindiă (sositorii);

Presinte,
Se tome au,
dn fonumuit an,
er fonunt au,
tir fommen an, ete.
Ei sosescii, ete.

Periectu: -

Indieativit,
Periectă.
1% bin angetonunen,
du bijt angetommeu,
er îjtangetommeu,
mir find angefonumen, etc,
eii ami sositii, ete,

Imperfectă
1% tam an,
du famit an, .
er fam on,
mir

o.

angefomuneut, sositii.

.

famen, an, etc.

Mai
16
„Du
er

multă ca periectă
mar angetonunen,
marit angefominerr,
war angetommen,

mir maren

angefominen, etc,

eii sosiamit etc.

ei sosisemii ete.

Viitorulă 1.
id) mere autonmen,
du iri antonumen,
er mird anfonunen,
mir iverben anfomunteu, cice

Viitorulă II.
id verde angetomimen Îcin,
du wwirft angetommen fein,
er bird angetommen ein,
mir roerben angefomuten jein, etc.

ei oii

eii voiit

sosi.

etc.

fi sositii

etc.

Ă
Optativu
|
Presinte.
Perfectiă.
YĂ miicde autonumen,
id) mwiirde angetonumen Îeânt,
du iireit anfommen,
.
du ipiirdeft angetonimen fein,
er tviirde antonumnen,
er -iviirde angetonmen fein,
air miirden antomnien,

eă aşii sosi, etc.

ete,

tir iviirden angefonunen

eii ași fi sositii; etc,

feîn, etc.

.
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Subjuncetivtie
„

Presinte.

Periectă.

-

15 jcă angetontmen,
du eiejt angefomuten,
ec ei angetominen,
„air jeien angefommen, ete.
să fiii sosit, ete.

Sh tonune art,
du fommețt au,
-..
er foumeau,
tvix tonunien an, etc.
„„să soseseiăi, ete.
i tâmeau,
du fămețt an,

.

ca periectă.

Mai multi

|

Imperiectă.

,

id) mire angefommen,
du mărcii angefomunei,

.

ec avăre angetonunten,

er tăme a,

|
vit văren angetoninten, etc.
„să fiii fostii sositii, saii așii fi sositii ete.

vit fâmen at, etc.
„eii așii sosi, etc.

Viitorulă IL...

Viitorul |

-

id) perde aufonuntent,
du sverdejt anfonment,
cr merde anfonunen,
vit verden anfonunen,
. ei voii sosi ete, -

1% twerde augefommen cint,
du tmerdejt angefonuen fetit,
cr rd angelonunen jetie,
mir imerden angetonunten cin, etc.
ei voii fi sositii, ete.

pc.

ctc.

-

1

. i.

Imperativii,

Sing, 2. Rome (du an, soseece tu|
3. tomme cr am, sosescă el!
fommen ir an,
_Plur. 4 Lastun antommen,
sit tvollen anfonmen,

|
să sosimii

.
noi!
„

2. tommet (iȘr) an, sosiți vor!

3. tonunen fie an, sosâecă ei!
următorele verbe : fort=
Să se cunjuge după exemplul de mai susii

a întroduce; abireiben, a
fabren, a continua; auâgebei, a eși; cinfiipren,
!
copia.

alferiei? YBaarens
913 Sotrates, cinft îber den Markt! ging, too

id nidt
“antfgețteitt: water, ricț er aus5 „„WBie biele Vinge, pics
er.
der ibn bat,
Brauce”! sugo Grotiu gab cinem jungen Manu,
eit fernen
MeisB
er
măăte îDut do cin Bud) vorțăblagen”, otaus

amd şeid=
tânne, folgenben?, Stat) : „Mefmen Cie cu Sud Papier
x
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nenio, Sic alles auf, nas Îfnen în Ibrem Ceben SMerbwiirdigeă
dortomutii: Die XBelt îjt bie Bejte Edjule fiir cinen Deobadtenden?
Sovi.2 Der alte Bicthen (generali prusianii) îdlieț3 cinjt bei
dec SMittagatajel?+ des Sinigă cin, man ivollte ibn aufiveden!5.
„aș iu jlajen“, jagte Gricarid, er Bat lang genug fir ună geadti, Meun duvdein Mort nicht Bălit, fo iocijjage"”! i) dir uichtă
“ Gutea. Du Dajt mir nod mie ctwa3 Gutes gewrijiagt; 10) twerde

aber dennoj'85 mein Tort Batten. Ter Stufut!? riitet?0 feine Gier

uit felojt au320, jondern er [egt fie în das Pejt ciner Srasmiide2?,
deren Gier:? cr gubor Binausvirit?2. Die Gricden und Nimer ete
ridieten Vitoţăulen*:, um da3 Audenfen”? grofer- SRânner su
veretvigen20. (53 Bângt?? nicht immer bon ună 06, gliiălid şu fein,
aber niemand fann ua3 berfinderr, ună de3 Gide miirdig?3 şi
macen?9. SBann îjt gejtern die Poft angefonument Gie fan um
“atei UUbe an und fur um alb brei iwieber ab30.
(spre
1. tărgăi, piaţă, bâlci, 2. totii felălii de, . ; 3. marfă; 4. a espune
înfi
pâte
ba8)
(ie,
ber
vorba
care;
6
vendare'; 5. auârujen, a esclama;
befz
i:
Genetivuli
are
casii
acestă
în
dar
relativă,
pronume
ca
trEbuinţată

fen tn... deren (£.], Dejjen (n.) plur. deren și Dat. denen pentru tote trei

genurile; 7. a propune; 8. din care; 9. următorulă; 10. aufseinen,: a înţii se însemna, a nota; 11, maâ Şfnen Merfiviirbigeă vortomunit, ceea-ce
de
tâmplă mai însemuatii (nai remareabilit); 12. observatorii, băgătorii
veghia
a
16.
deştepta;
a
19.
scmă; 13, cinjolafen, a adormi; 14%. prândii;
pitulicea;
17. a predice; 18. totuşi; 19. cucul; 20. auâbriiten, a cloci; 21.
; 25.
statua
24.
afară;
arunca
a
23,
ouă;
cărei
ale
22,
mică];
- [o pastre
demni;
28.
depinde;
memoria ; 26. a eternisa; 27, abhingen; a atârna, &
2Y, a se face; 30. abiapren, a pleca, a porni:

87.
Acei! 6meni, cari nu primescii? sfaturi, greşesc? adese-

ori. Mi-at promisii, că vei veni la minei; pentru-ce nu ți-al

ţinnti cuventuli? Varas ne sculămii mai de dimineţăs, de
.

câtii 6rna?. Primăvara cresci? dilele, tomna10 scadiii!, Liliecii:2 se țină!': în cursulă dilei!4 în arborii scorburoși!5, în
zidurile vechi!'6 şi în crăpăturile stîncilor 17: jar sera 18 ie!
sii!și sboră de obicei îînjurulii?0 caselorit. Cânele anunţă:!
sosirea străinilorii, urmâză2? pretutindenea: pre stăpânulii?+ sei, şi îl caută, când Pa perdutii. In Sparta25/ fiecare copil nou-născută*? era predatii*8 eforiloră?s, spre a
fi cercetată (beţidhtigen). Când aflaă aceştia, că membrele copilului30 eraii binefăcute: și declarau, că copilulă/ era să-

/

nătosii3*, atunci se dedea:5 părinţiloră, ca să-lă Crescăisi ;

iar dacă copilul păr6*5 bolnăviciosii*; atunci/se arunca
într'o pesceră?7, Copii sănătoși, fără deosebire33/ primiaiă aceeași crescere2? și acelaşi nutrimentiăt0.
"1. dicjenigen; 2. annebuen; 8. feplen;4. su mir ; 5, îm Sonuner; 6,
friiper; 7. îm inter; 8. îm Şriiblinge; 9. gunefmen, sep ; 10. im Serbit;
11. abnebmen, sep.; 19; bie Şlebermuuă; 13. fi auÎpalten, sep. 14. măbrenb

dea Tageă; 19. Bopl; 16. in ben alten Mauern; 17. die Şeljenriţe, Şeljena
Îpalte; 18. be3 Nbenbâ; 19. Bervorfomimen, sep. 20, sboră înjuruli, îliez.
gen um, Ac. 21. melben; 22. folgen; 93. iiberalt, 24. der err; 25, fuz.

den, aufiuden, sep. 26. Sparta; 27; da neugeborene Sind; 28.

iifer:

geben, insep. 29. die Gpljoren; 30. bie Glieder be3 Rinbes; 3l. voblgeital+
tet; 82. gefnnb; 33. guriictgeben, sep. 3£. erzieben; 35. (einen (fqien]

36. frânilid; 37. die 6Qle; 39. obnte Interigieb; 39. biejelbe Erziepung;
40. biejelte Nabrung

88.
Guilomiă (Bilpelm) Tell scia mănui! arbaleta: sa așa de

bine, încâtă la o distanţăs de opt-deci: de pașis lovi ună .
mără de pe? capuli copilului săi. După-ce îmbrăţișases
âncă-odată copilul lui, plecăs iute?0, aruncândiir: o ultimă
privire!: asupra locuinţii sale. Pentru-ce a renunţată ta-

tălu D-Vâstre la proiectulii!s săă de a înființa!t o fabrică:
:

?
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EI

de ţigări'* în orașuli nostru? Fructele nai reuşit16 în
anulă acesta, căci primăvara!? a fostii pr6 rece. Omenii
trecă! ca fl6rea câmpului!?. Pentru-ce vă duceţi:? deja?
Pentru că amii observatii:!, că toți amicii noştri se ducii.
Elocinţa?* e destinată: a esprima?+ pasiunile:5, a corige25
moravurile??, a face:% pe menit mai buni şi inai fericiţi.
1. banbbaben, fibreu,2. die Atembruity 3 „ în einer Entjernung; -. adtzig;
5. der Săyrilt; 6. trejien; 7. von; 8. umarmen; 9. jortachen, sep. 10. cilig;
11. mereu; 12. Abidpiebablid; 13. der Plan; 14. griinden,; 15. Die Gigarene
îabrit. 16. mibratpen ; se conjugă cu verbulii fein ; 17. der Şriibling ; 19.
vergeben; 19, die Selbblume, 20. fortgeben; 21. bemerten: 22, die Beredjant=
feit; 23. dau bejtimmt, 24, ausbriiden, 25. die Reidenihajt; 26. Bejjern; 27.
die Gitie, 28. maden.

89.
Romanii, cu tâtă! inegalitatea? de locii, unde luptaii:, răspinserăt de tote părţiles pe Gali, Brenii? îi reuni și îi campă€ la câte-va, mile de Roma. Camilii!* îlă urmăresee: cu
acelasi!2 zelii5, îlă atacă!: din noii! şi îli învinge!6. Cea
mai mare parte dintre!” Gali fură decimaţi!8, S'a sculată!?
deja fratele D-Vostre? Da, demna mea, dânsulii se scâlă

regulatii?* la cinci ore. Azi fi veniti să v& cerceteză?!,
dacă n'arii fi veniti sora mea cu bărbatulă 22 ci la
mine. Unii23 oratorii?1 vorbescii?5 mai bine de câti cum26
scriii. Romanii trimiseră la Piru2ipe consulul: FFabricit**,
Fabriciii era ună bărbată desinteresati30.
1. tugeadbtet, Gen. 2, bicilnebenbeit; 3. tămpfen; 4. guriidiblagen; 5. von
alten Seiten, 6. die Gallier; 7. Brenu3; 8. bas fager aufiblagen; 9. die Meile;

10.Gamiltu3; 11. nadictacu; 12. basiel6e; (n) [compusii din articlulii deânitii
şi din vorba Îelb. cure urmeză declinațiunea adjectivelorii!; 13. der Gifer;
4
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i
.
”

|
7]
| i

:
-

1-4,
18.
23.
99,

augreijen ș 15. von neuen; 16. Gejicgen; 17. Vie ureijten der Gaflier;
niedermetgeln; 19. auijteben; 20. regelmăsig; 21. bejuchen;, 22. der Manu;
gemiție; 24. Rebner; 23. îpreden; 26. al8; 27. Pyrus; 28. der Conjul;
.
|
Gabriciu3; 30. uncigenniitsig.

suntă
Observaţiune. Verbele compuse cu adjectivul voli, plină ;
(turumpls
a
,
voligiejen
sep.
e.
d.
le,
inseparabi
parte
,
parte separabile
prefixă.
nândă ună fluidă într'ună vasii), Accentulii tonică se pune pe

Ea
pi.
| !

tree.
Presiute ind. i giebe bol, Du giepejt Doll, er giept vol, etc. ; part.

ll

" voligegofient ș insep. voltenden, a isprăvi (pe deplinii;. Accentulii tonicii
se află po prima silabă a verbului. Pres. ind. id voltende, du vollenbeit, er

ÎI A
k :

[
i

o
volfeubet ete. part. trec. volfenbet.
„Verbele compuse cu preposiţiunile dur, prin; ui, imprejurul. « -

|

iibet, preste ; uitter, sub, şi cu adverbulă

wicber, iară £) sep.

uutetlațieit

a lăsa ceva de susii în josii (accentulii tonicii pe pretixă). Pres. ind. id)

țen.
Tafje unter, du Tăfiețt unter, er Tâgt unter, ete. Part. trec, untergelaf
ind.
verbii),
pe
tonică
i
(accentuli
omite
a
înceta.
a
u,
Tnsep, unterlafie
u.
unterlafie
trec.
Part,
etc.
unterlăgt,
er
t,
untertăfici
bu
,
unterlafie
id)
pres.
sepasânti
prefixele
că
vede,
Din exemplele verbelorii de mai susii se
în sensul
rabile, când aii accentulă tonicii şi când se întrebuiaţeză
Gguratii şi sensă
unii
ai
când
le,
inseparebi
snutit
prefixele
;
proprii
ă, de
separabil
e
nu
uut
când accentulii tonicii se pune pe verbe, Prefixa

i
|
E

e sati rescâtii numai atunci, când învâlvă în sine sensulii de: schimbar
:
verbe
dar
turnare. Distingemii aşa
|

d,

|

cu accentulă tonică pe prefiză ;

ji

dutdjţlicgeu, a sbura prin...

cu accentulă

durdjilicgen, a traversa repede ;

umpilauien,

untpflanșen, a transplanta;

tonică pe verbă.
-

a planta împrejuriă.

îiberjetşen, a trece de cealaltă parte; iiberietaen, a traduce ;
unterbalteu, a întreţine a petrece;
unterbalten, a ţin€ “dedesubt ;:
wicderboleu, a repeta.
wicderholen, a aduce din noi;

|

_

90.

Vorbiţi limba germană!? Da, domnulii meii, dar nu pre
bine?. Inainte de a obțin6? acestii postiii, vei fi obligatii a,
*) Printre verbele compusecu adverbulii wwicder, nu e decâtă mwicder-

:-

Bolen, a repeta, care e inseparabilii; tote cele-Palte suntii separabile.
i. .

i de capacite supunet la unii examenit? spre. a da doved
'voiii ave
dacă
- tatea? D-Tale. M& voii supune cu pliicere'0,
i'$, pe care
timpii de a repeta!!. mai întâiii'? unele lucrur
afaceri!6. Abia
“ le-amii negligiatii!4 din causa numeroselorii'6
ghetele!* și
rulii
cisma
adusii
suntit 15 dilei7, de când ţi-a
percurge
bunii,
Fii
e“.
D-Ta al usatii!2 (rupti) deja tălpil
odată

âncă

socotâla?!

acâsta;

eii suntii

sigurit?2

că vei

? totii oraafla greşeli. Fratele meii, Enricii a traversatit?
it?5, căci nu-lii
șulă. Fii bună, nu traduce?+ acesti pasagi
înţelegit=6.
ă printr'unii modă personali
1. deutid; 2. er gut; 3. Germanii traduc
„după“ și „înaite“; aceste
infinitivul. care urmeză preposițiunilorii”
de a obţine, che Sie—erz
înainte
„ee“
și
se traducii apol prin „nadpeut“

“pattenş «1, die Etelle, bet Bojten; 5. verpitictet;

6. (id untermerieu, fid)

...

9. die. Săfigteit; 10 uit Beruntergieheu; 7. die Priijung, 8. der Dawes,
Sage; 14. vernadtăbigen, ciniae
13.
gniigen; 11, wwicderpoleu; 12. guvor;
cu Gen); 16. da3 Gcidăit;
152der aablreideut — weget (din causă; iwegen
19. Durăgeben; 20. die
17. e3 jinb faut fiinfseu Tag; 18, die. Cube;
hen; 22, id bin fier;
Durdie
ng
Rediu
Gofle: 21. a percurge socotsla, die

23, durdiliegen, Durdgeben;

24, iiberțeben; 25. die Stele; 26. verjteeir.

Despre adjectivii (Bon beu Gigenicpajtzmorte).
te a sub_Adjectivulii este o vorbă, care esprimă o calita
substan1ntă
rea
însuși
sait
stantivulă, Fiindă-că calitatea
0 escare
,
ivulii
adject
tivi pote fi de diferite feluri, de aceea
“piiimă, pote act diferite gradațiuni.

tivului.
Despre gradaţiunea, sai comparaţiunea adjec

mortea).
(Bon den Bergfeidhungăjtufen des Gigenăhaftsi
ațiune :
compar
Adjectivul (calificativit) are trei grade de
(die Băbere.
a) Positivulă (die Srundituţe); b) comparativulii.

Stuje) și c) superlaticulă (die Dăăite tufe)...
*

*

:
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In positivii stă adjectivulă simplu; în comparativă stă
adjectivulii comparatii. Comparativulii e de trei feluri: a)
comparativulii de superiotate ; b) comparativulii de înferioritate, şi c) comparativuli de egalitate.
In superlativii stă adjectivul, când arată celă mai înaltit
gradii ali însușircă unui lucru saă a unei fiinţe. Superlativulă se numesce velativă, când e comparatii, și absolutii,
când nu e comparată. Comparativulă se formtză, adăugândi
positivuluă desinenţi ct, îndulcindii saă modificândă vocalele
radicale: a, 9, u, iar superlativuliăă se formeză, adăugânrdiă
positivuluă desinenţa cit, d. e.:
Positivi,

comparativu,

superlttivă.

alt, bătrânii,
Do, înaltă;
jung, tânără;

ătter, mai bătrânii;
Dăher, mai înaltă;
jiinger, mai tânâră,

ăttejt, celii ma betrânii;
Doălt, celii mai înaltă;
jiingit, celii mai tânără,

Observaţiune La adjectivele terminate în cl, cr, vocala €, care procede cunsonanta finală a positivului se contrage la comparativă d. e.

Posit, citel, vanitosă ; comp. eit'e)ler, ina! vanitosii; posit. bitter,
amarii; comp. bitt(e)rer, mal amarii Se mat contrage € dinaintea lui
fl din superlativă, Ia adjectivele terminate în : fig, m, n, t, d. e.:
Posit. gliidiid, fericită; superl. gliidlidit, celă mai fericitii; Beilig,
sfântă; Beiligft; Deguent, comodii; Bequemit, tbeuer, scumpii ; tbeuerit, etc.
Unele

adjective

nu

îudnleescit

vocalele

radicale:

a, 0, îi, acestea

sunt:
a) adjectivele, formate din participii, d. e. rajenb (de la verbulă rajen,
a fi furiosii); compar. rajenber, super. rafenbit ;
D) adjectivele,

care

ai diftongulă

au,

d. e.

genau

exactă;

genauct,

genaueft ; rau), aspru; raufer, raubeft; lau, vielenii ; fblauer, Îblaucit;

c) adjectivele terminate în Bar, Bait, în, li, [03, faut, d. e. ftrajbar,
culpabilii; ftrafbarer, ftrafbarit; şagbalt, timid; şagpafter, sagBafteft; folgjam, ascultătorii; folgjanter, folgfamft; d, precum și adjectivele următore:

abgzidntadt, absurd; fab, plicticosii; fre, voios; Bange, sfiiosii ; blaj,
palidii ; Bunt, pestriță ; dun, stupidii; fapt, persiciii; fal6. palidă, (gal
benii;

falj, falză ; flag, plană, (tartitii);

gentag, încetii, linii, comodi

_—
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gerabe, drepti ; glatt, netedă, luciit; fobl, scorburosii,
graţiosi ; fagi, pleşuvi;

targ,

avari;

Ear,

curată,

găunosii; Bolb,
lămuritii ; bntapp,

strâmtă; (am, paraliticii, ologii ; (af, obositii, ostenitii ; [ofe, nebunaticii,
desmăţată ; matt, lângedii, obositi; mori, putredii; nadt, goli,
despoiată ; platt, plană (turtiiii'; plump, grosolanii; tob, crudii; tund,
fblafi,
s
rotunâii; fadte, încetinelii; janjt; dulce (de caraeterii); fatt, sătuliă;
destinsii, meteleă; făjlant, sveltii, subţire [In talie]; îdrofi, aspri, bruscii;
jtare, țepănii;

ftol3, mânulru,

fălosii;

îtraji,

îucordatii.

(forte întinsii ];

ft, mută; ftuumpf, tocitii; toll, furiosă, turbatii, rabiatii wabr, adevărată; şalm, blândii, domesticitii; şart, fragedii, tandru,
Următârele adjective sâintii la comparativii şi superlativii neregulate :

- Comparativ,

Superlativă.

gut, bunii ;
viel. multă;

bejjer, mat buni ;
| med, mat multi;

der Bejte, celii mat bunii;
jder iteijte, celii mai multi;

Bod, înaltă ş.
na$, aprope;

D5ber, ma! înaltă;
măber,mat aprope;

Positivă,

mebrere,

ina mulţi;

|bie meijten, cel mai mulţi;

Der Dădfte celii mat înaltii ;
der utădite celii mai aprope;

Comparative şi superlative formate cu ajutorul
unorit adverbe.
Comparativuliă, de superioritate se formeză de la posilivii
cu ajutorulii asdverbului de cantitate „mel“ acesta se întâmplă,
când comparămiă două însușiri, d e mer gliidlid “013 tlug,
mai norocosi de câtii prudenti, (mai multii norocii de câtii
minte).
Comparativulii de inferioritate se esprimă prin ajuborulii
locuţiuneă „minber, nigt jo“, d. e. nidt fo from al3 gelebrt,

nu atâti de pios (evlaviosii) ca savantii; minbder Îromunt al$
gelebri, mai puțini eclaviosă, ca savanti.
Comparativuliă de egalitate se esprimă prin „| o, eben jo“
d, e. jo, cinfadaf3erpaben,atâtii de simplu ca sublimii;
eben” fo ungliidiid) al3 dun, totii atâtii de nefer iculă câtă (și)
nebunii,
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se precedeză
Spre a întări coprinsuli, comparativului,
departe..;
ieitem,
Dei
wweit,
cdese-ori de aduerbele: viel, multi;
aber fie
9onb,
der
nod), âncă; d. e. die Ghe ijt imeit grăjer als
mai
este
pământulă
îjt Dei tpcitem nidt fo groj al die Soune,
.
mare ca sorele.
mare ca luna, dar departe de a fi așa de
ajutorulii adverbeprin
“ Supeilativulă absolută se formăză
ăuperit, extremii,
lori : Îcbe, forte ; ilberaus, preste măsură;
; ret, pre, d.e.
ungemein, furte, auserorbentlit), extraordinari
pre plăcută etc.
febr niiplid), forte folositori ; ret angenebm,
superlativulută
- Prefiza mr3“ (gr), Âncă servă la formarea
neghiolii.
forte
absolută, de. crz=jă)lim, forte râă; exg=bumun,
fămeetveiş,
:
Mai avemă de remarcată superlativele absolute
rece (ca ghiaţa).
fârte albi (albi ca zăpada) citati, fârte

Declinatiunea adjectivului califactivii.*)
Singulariă,
Masculinii
N.
G.
D,

4.

guter Mein, bunulă vinii
gute3 fquten) Teines, bunului vină
gutem SBeine, bunului

vină

guten Teiu, bunulit vină.

Femeninăă
gute Frudt, bunuliă fructă
guter Qrudt, bunului fructi
guter Şrudt, bunului fructă
gute Srugt, bunul fructii,

Plurală.

gute : 5

N. gute IBcine, bunele vinuri
ri
“G. guter Seine, bunelorii vinuri
D. guten einen, buneloră vinu
.
A. gute TBeine, bunele vinuri

Singulari.
E

-

-

" Plurală.
Neutru

N. guteă fanb, buna ţară . G. gqutea (quten) danbeă, bunet țări
D gutem Qanbe, bunei țări

A. gutea Sanb, buna țară.
*) Vedl pagina Gt.

iidte, bunele fructe

guter Şriidjte, Dunelorit fructe
guten Srildten, buneiorii fructe
gute riidpte, bunele fructe,

gute Sănber. bunele țări

guter ânber, buneloră țări

guten Qăndern, bunelorii țări
gute Qinber, bunele ți,
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mr

Singulariă.
Masculinii. .
N. bec beţte Alpfel, celii mat buni mără
G. beă beften 2lpfelă, celui mal bunii mără
D. dem bejten Apfel, celui mar bunii

mării

A. den Dejteu Apfel, celii mai bunii miră
Feminină.

N,
G.
D.
A.

die
dec
det
die

jănție Birne, cea mai frumâsă
(ânjten Birne,celei inal frumose
jdjăniten Birne,celei mal frumose
jginţte SBirne, cea mal frumosă

pară
pere
pere
pară

Plurală.
Masculină,
N. die bejten Upfel, cele mat bune mere
.G, der bejten piel, celorii mai bune mere
D. ben bejten Apiclu, celorii mal bune mere

A. die bejten Stpțel, cele mai bune mere.
Femeninăi.

N. die bejten Birnen, cele mat bune pere

„G. der bejten Birneu, celorii mai bune pere
D. beu beften Biruen, celorii mat bune pere

„A die.bejten Birnen, cele mat bune pere.
“ Singulară

.

Neutru.

N. das Bejte Qanb, cea mal bună ţară
G. de3 bejten Panbe, celei mal bune ţări

D. den bejten Canbde, cele! mai bune ţări

A. da3 bejte Qand, cea mat bună ţară.
| Pluraliă.

iai

N, die bejten Qânder, cele mal bune țări
„G. der Bejieu Qânber, celorii mai bune țări

- »

D. den bejten Rănderu, celorii mat bune ţări „A. die bejten Rânbder, cele mai bune țări.
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Singulară.
masculină
A. ein befjerec Sau,
G. eînc$ bejjeren SManne3,
D. einem bejjeren Maune,
A. cinen bejieren Mann,
unu omii mai buni ete.

femenin
cine Bejjere Grau,
cincr befjereu $ran,
ciuer bejjeren Frau,
cine Bejjere Şrau,
o femee mai bună, ete.

neutru
ein befjere3 Sind
cines befţeren Rinbe3
einen bejţeren Rinbe
cin bejjeres Sind.
unii copilii mat bunii ete.

Singulară,
masculini,

neutru.

A. ein bober jălanfer Mann,
G. cineâ Dpoben Îblanten Mannes,
D. cinem bogen îdlanten 9Manne,
d. einen Boheu jlanten Manu,
unit omii înaltii (și) subţire, ete,
A.
G.
D.
d.

cit grojes blaucă Duge
cine$ groen blauen 9uges
cinent groben blauen Muge
cin groiică dlauc3 Ştuge,
unit uchiii mare, albastru, ete.

Plurală.
cinige gute MMănner,
ciniger guten MMănner,
cinigen guten Mânneru,
cinige gute Mănner.
unii buni bărbaţi, ete,

Observaţiune. Adjectivele calificative terminate în: cl, crt, er, fiind
întrebuințate

ca

atribute,

elidă pa

e din

ultima

silabă,

d, e, cbel, no-

bilă, generosă; ein cler SNann, ună bărbatii nobilă; Bitter, amară; cin
Dittrer Sel, unii caliciă [păvarii) amarii; eben, drepti, plană; cin cbner
Theg, o cale drâptă (plană).
La genalii neutru aflămii adese-ori, că adjectivele perdii la Nom. şi la
Acus. desinenţa cş; acesta se întâmplă în stiluli poeticii şi câte-odată
în celii familiarii, d. e. talt TBajjer în loci de falte3 SBajjer, apă rece; cint
utalt Sort, în locii de cin uraltes SMort unii cuvântii străvechiă,

91.
Das MDajjer und da3 Gener! find uiiglid), jogar? notbtoenbig,
aber aud gejăbrlid. - Dieje3 Bimmer? îjt şu lang und şu făntal4;
ien 3 Dreiter5 iiire, tpiirde c3 fooner und Dequemer fcin. 63 ijt
ipeits angenebmer, unter? fcinen Freunden şu jein, af unter Şcin= |
den$. fDaben Sie feine grăeren Gfăjer? Da find die grăjten, die
id în meinem (Dauje Babe. Bir Daben “eben fo bielei0 Alnnelmlitp=

|

=
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teiten!! auț!? dem Qande geabt, al3 în der Stadt, und wwir find
eben În ÎrăDlid) în der Biitte!5 eines Bauer getoejen, al3 în den
prăbtigiten!* Bimumtern eine3 Grajen!2, Dic CdrijtenIc de3 ătteru
Gato!? find meijtentheil312 verloren gegangen; bon Den jiingern!9
Gaben iwir nur einen cinşigent* Brie. Diejer Magen ijt nod) enger2?
al& det borige?2, und câ font mir bor25, mein Gerr, al 06 wir
beide?* febr unbegutent jăfen?5. 63 ijt grof und ede(26, fid) an die
Spitse3? cine3 Syeeue325 şu jteflen22 und €3 gegen den cind gu fit)=
ten3% aber dur)? (ein Beijpiel22 cin ganşe3 SBolf auf bem TBege
der Zugenb (citen3, ift grâjer und eoler, Der Glephant îșt da3 grâpte
unter den bierțiipigen Shieren3%, der ups das difigite und die
9au336 das teinjte.
Î. foculiă; 2. ba chiar- 3. odaia; £, îngustă; 5. largi; 6. este cu multi.
7. între;

8

inimiculă,

duşmanul;

9. păharulă ; 10. totii atâtii

[totii

atâtea); Îl. plăcerea ; 12. la; 13. coliba, bordeiulii; 14, magnifici, pomposii ; 15. contele ; 16. scrierile; 17. Catone celii bătrânii [se născu la a.
234 a. Cr, şi muri la a. 149); '18, cea ma! maro parte; 19. Catone coli
june [din Utiea, mortă la a. 46. a, Cr.] 20, unică, unii singuri; 21

strimtii, îngustii ; 22. celaltii; 23, es fomnmt mir vor, mi se pare; 2£amândoi, ambii ; 25. a șede ; 26. este unii lucru mare

și nobilă;

27.

în.

fruntea; 28. armata;29. a se pune: 30. a conduce; 31. prin; 32. exemplul;

33. auf Dem Mege der Tugenb

[eiten, a conduce pe calea virtuții ; 34,

animale cu patru picisre (patrupedele); 35. viclenii; 36. şărecele,

92

Vara, dilele sunt mai lungi ca nopţile; 6rna, mai scurte.
Resbelulă celă mai. fericitii âncă este o plagă! pentru popore, şi unii resbelii nedreptii? este crima? cea mai mare a

regilorii. Cea mai dulce consolaţiune! a omului dreptiis este

consciința“ cea curată”. Acâstă peniță (p6nă)* este tares,
împrumută-mi alta, care să

fie mai

mâle!*

(mai vânjosă).

Incercă!! pe acâsta!:! Acesta e mai tare. Amii comandati!3
1.

Cionca,

Gramatica

limyel germane,

:

11
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o masă ovală!t, căci eii aflu acâstă formă mai comodă, de
câtit pe cea rotundă!s. Cărţile cele mai ușore și cele mai
folositâre pentru începători! suntii resumatele istorice'? ale
diferitelorii!8 popâre.. Lucrul celii mai greii de învățati!*
într'o limbă străină?0, este pronunţarea?! bună; gramaticele22 ne dai o idee despre dânsa?5, prin vorbirea continuă?4 ne-o însuşimit26. Insectele cele mai folositore suntii
vermii de mătasă?6 și albinele57. In escesulii:* nenorocirei,
ne înșelimii adese-ori prin cea mai slabă raqă de speranță”.
1. Die Gcifel, Tlage ; 2. ungeredt; 3. dba8 Berbreden; 4. der îroit;
„5. geredt; 6. da3 Gewijjen; 7. rein; 8. die Geber; 9. tare, dură, Dart; 10.
aweid;11. verfuden; 12. dieje; 13. Dejtellen; 14. Tânglidi tund, oval; 18. rund;
16. der Mufinger; 17. resumatulii istoricii, ber Gejdjitâabrif; 18 ver
fieden; 19. şu Terneny 20. limbă străină, jrembe Eprade; 21. die Muz

îprade; 22. dicSpradlegre; 22. von berjelben; 2. da5 fortwăbrende Spre
den; 25. fi) ancignen; 20. der Ecidenvurm
maf; 29. der . Anfimungăiteaţi

|

93.

27. die Vicueş 28, Da3 1eber=

|

Gin riilulideri fricg ijt bejjer al3 cin jepimpilicher? Şricden.
Gin Rănig fagte oft şu cinem feiner SMinijters: „d faun nicht
“afle mit meinen eigenen+ 9lugen fehen; deptoegenă [be ic) Mini=
fer.” Die Groberung bon. mebreren? Gtădten tann einen guten
Sănig nidt fo febts trăftens, „013 die Grinnerung ciner cinzigen gat
ten Danbtung!0, Ritzift jă)merglicper: al bon Îcinen cigenen Sin= -

dernSRrănfungen!? gu exleiden1?. 1lm den Sărper gejunb und trâf= -

15, bedari €32* ciner fortdauernbeni? MMăpigfeiti5 unb
tig14 su erpalten
“ cinet angemețjenen1? tăgliden20 Betoegung?2. Gin Vie iwiirdigte=?

“einen brofligen?5 Şajen feiner măBern2+ Beranntichațt”e.

„Uber

ij e3 denn maBr26, fragte in cinit der Saje,: „dap cud) Siwen

ein elenber?7, trăpenider ohne Îo Ieidt verjagen?? fann?“— „Ale

163.
ferding3% îjt e3 ivafr,“ antivortete der Văwmwe; „und c3 îjt cine all=
gemeine Bemertung3, daf mir grojen Zhiere burdjgângig*” eine
țleine Cdvadheit33 an uns Baben.”
1. gloriosii ; 2. ruşinosii ; 3. dicea adese-orl unuia din miniştri lui; £,.

proprii; 5. do aceea; 6. cucerirea; 7. mat multoră ș , nicht fo febr, nu
atâta ș 9. a consola, a mângăia; 10. fapta, actuli; Îl. mai durerosii; 12.
mâhoirea, supărarea ; 13, a suferi ; 14, puternicii, vigurosii; lb. a ţine ;
16. e trtbuință de..., trebue..., 17. continuii; 18. cumpătarea ; 19. convenabilii, amăsuratii; 20. dlui; 21, mişearea ; 22, învrednici, onoră; 23,
ciudati, caraghiosi ; 24, mai de apropo; 25. cunoscința ; 26. ijt că den
mabr ? este aşa dar adevăratii ? 27, miserabiliă, ticălosă ; 28. un cucoşi
cucurigândii; 29. a goni, a iszoni; 20. negreşitii ; 3l. observațiune ; 32
tote, (toţi); 33. slăbiciunea.

94.
Copiii meci, dise odată unii grenadirit bătrânii pe patulii
de mârte!, <că nu vă potii lăsa? de câtii un nume nepătată?
şi giberna! mea, pe care dușmanii patriei n'aii văduto nici
odată». Este mare fericire de a ave, ceea-cet doresci?, dar.
fericirea e şi mai mare$, când nu doresci mai multi decâtă
ai. Diogene? vădu unit tânără, care roşia!0 dei! unii cuvântii necuviinciosii!?. <F6rte bine, scumpulii
meă copilii»>,

îi qise elă, «acesta e! cul6rea virtuţii». N'aţi put să-mi
faceţi o plăcere mai mare, de câtii să primiţi!+ acestii darii!6
ca o slabă dovadă!€ a recunoscinţei!? mele. Cei mai mulţi

Gmeni!8 își adueii aminte! cu multă mai uşorii de serviciile?0, ce le faci? ci altora, de câtit de acelea, ce le-ai

primiti.
1. daă Tobtenbett; 2. vermaden, di ntectațer; 3. unele;

«4. die Pa:

trontajdje; 5. da SDaterlanb; 6. da3 twaâ; 7. wiinjen; 8. îjt nod) grâ:
fer; 9., Diogenes; 10. errăthen; 11. îiber; 12. unanftândig; 13. ba3 it,

14. aunefmen; 15. da3 Gejgent; 16. der Vetveiă; 17. bie Grtenntliopteit,
: 19. die meițten Menţoen; 19. fi erimteru- 20. der Dienţt; 21. leijten.
.

.

ba
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Et

Declinaţiunea
-

|

UI

adjectivelorit întrebuințate ca
stantive.
Plurală.

Singular,

die Meideu. bogaţii

A, der Seidje, bogatuli

„A

der Reiden, bogaţilorii
den Reideu, bogaţilori

G. deă Reiden, bogatului
D. dem Reideu, bogatului

|

- die Meiden, bogaţii

A. den Reiden, bogatul.
Şingularii.
unii bogatii
Meider,
N. cin
G. ein+3 Meieu, unui bogatii
D. eine Reieu, unui bogatii
A. einen

Plural.
Reide, bogaţi
Meier, de bogaţi
Meidheu, la bogaţi
Reide,

Neiben, unii bogatii.

Observaţiune.

Adjcetivele

sub-

bogaţi.

substantivisate se seriii cu literă mare

Adjectivele neutre, întrebuințate ca nume abstracte; d. e. bad Gute,-da3
Eâne, da3 Miiţlide, ni se nsiteză decâtă la singularii.

| i
Dă

i
;

Adjective calificative nedeclinabile.

| |
II

.

|
Acestea sfintii :
1. Adjectivele terminate îu ct, derivate din numele proprii, d. e,
Stiener, vineziă, der Miirnberger ati; coesiliulii de Niirnherg; bie STBiez

i

de Bucuner Sugenb, junimea vieneză; bie Butarefter Stirdjen, bisericile

i

vescă.

”

2, Adjectivele : abholb, dușmanii. puţinii favorabili; Dereit, gata; cintz
gedeut, aducătorit aminte; feinb, dușmanii; getroit, asiguratii; curagiosii;
e.
getvafr, băgătorăi de semă; gran, supărat; (dul, cine e causa; d.
die Geigăte fund fduld, dap id Deute nidt, getomumen Bin, afacerile sfinti

causa, de n'amii venită ai. 3)
a-ți urma,

|

E

i
i
m

Bin bercit, dir şu folger, sfintii gata

9%.

Cei mari și cei mici, bogaţii

şi săracii

toți suntii egali!

înaintea?, morţii. Obraznici)+ suntii ca musceles, care per-

“ curgit€ corpulii omului și nu se oprescii? de câtii pes ranăs.
Cine! este smintitulă!!, care e sigurii!2, că va trăi.penă în

cea-Valtă qi'5? Inţelepţii!+ ai suferitii's adese-ori pentru |
adevără!6. Unii omi binefăcătoră!7 este limanulii!? nenorociţiloriă. Intr&buinţaţi!? o parte” din bogăţiile:! vâstre spre
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a îndulei?2 viața nenorociţilorii ! Aţi vădutit vol catedrala?*
de Strasburg?

Eşti gata de a-mi urma ? Ei urmezi

totii-

dâuna înţelepțiloră. Imprejurările?+ suntii causa de?5 n'ami
putulă merge la șeslă,
Î. gleid; 2. bor (dem); 3. der Tod; £. unartia; £. die Şlieae; 6. iiberz
(aufen, (accentulii tonicii pe verbii); îi) aufpalten; 8. bei; 9. die Munbe; 10.
weldcâ (invariabili pentru tote tre! genurile, când stă înaintea verbului,
ii [estej;, 11. tpăridi; 12. fier; 13. daf er ben folgenbden Tag erlebeit ivere
de; 14. der IDeije; 15. Leiden; 16. die” Marei; 17. voplthătig; 18. der
Vajen; 19. qebrauden, verivenben «(ivenbet einen Theil eurer ReihtBitmer
dau an); 20. der Teil; 21. der Neidthun;22. verjiiben,
23. die Ratbebrale
24. der Vumjtanb (die Umjtântde); 23. daf.

Numeraluli
1
2
3
A
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

cină eine, eine, cir).
vei
brei
bier
fiiuj
ied
fieben
.
at
ncun
zel
efj (cil
aălj
dreizehn
viersehu
fiinizebn .

17
18
19
20
21
22

ţiebeuzehu
adtschn
neunzebu
amansig
ein und amanşia
3mei unb gtoanşig

16 jedăzehn

cardinali (da3 Grundzablivort).
|

:

-

|

30
10
50
60
70
80
90
100
101
102
200
300
400
1000
10000

breibig
vierzig
fitnlaig (îubie)
Îcchăşi i9
ficbensig (Îicb3ig)
adtig
neunşig
punbdert
Dunbdert und cin (ein3)
bunbdert ud şivei
pveifunbert
breibunbert
vierlunbert
taujem
.
zepntaujend

100000 Bunberttauienb*)

|

300000 breibunberttaujend
1000000 cine illion
2000000 zwei Siflionen,
1850**) taujend adthundert fiinj3ig;
1585 taujend aptpundertțiiuf
und adig.

*) De la 100000 până la 900000 inclusive adese-orise adaogă vorba
mal, Acesta se întâmplă, când esprimămii sutimile de mii, d. e. einmal ,
dreimal Bunberttaujenb.

+ "] edsebnpumberi fiinfaig.

;
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Obserroţiună.
declină
1. Numeralulă cin, cine, cin, urmatii de ună substantivăă, se
subfără
adecă
singurii,
țatii
întrebuin
e
când
dar
iş
definitivi
ca articluli“
În acest:
stantivii, formeză Nominativulii : einer, cine, cineă, unulă, una,
pluralii e
casii din urmă se consideră de pronume nehotăritii, acăruia
nici
cîne3
mer;
fir
din
unul
E5pnen,
meinen
Die einen, unii. Giner von
.

nec Berbe, unulii din cait mei.)

e.
2. sori şi brei se declină, când nu sântii precedate de artielu, d.
die
e.
d.
brei,
şivei,
Ac.
şi
Nom.
brcien;
ştocicn,
at.
- Gen. giveier, dreier ; D

Şteunbiait şveier Mânner, amiciţia a doi (a duorii) bărbaţi ; ba3 Biinb=

mij breicc Rânige, alianța a trei regi, lluter breien, între trel.
u3. 'Tâto numeralele, afară de ficben, primescă în Dativă terminați
d. e.
vi,
substanti
vrună
de
urmate
imediatii
sânti
nu
cândii
cut,
nea

mit filnien, cu cinci ; uter şivanzigen, între donă-deci.

ive :
- 4, Din numeralele cardinale se formeză următorele substant
duzine.
Duţienbe,
Pho-.
da3 Duţenb, duzina ;
Sunberte, sute,
daâ Sunbert, suta :
Taujende, mil
|
mia.
Tauieubd,
„daâ
speţii de fiinţe sait lucruri,
saă
feluri
diferitele
5. Spre a esprima
distributive terminate în
e
numeralel
de
germană
limba
în
servimit
lei, care răspundii la întrebarea : ABie pielevlei, câte feluri? d.e...
două feluri,
einevtei,de unit felii, de aceaşi speţie; giveierlei, de
de trei, de
etu.,
ei,
funbertezl
gebnevlei,
vicrevlei,
breierlei,
două speţii,

“tru, de dece,

ne
ct=
de
pa-

de o sută de feluri, etc.

urmă6. Adăngfindii silaba fa**) ntimeraleloriă cardinale, se formăză
!
:
torele adjective

ete.
cințas, simplii ştocijar), dublu, dreifad, triplu, schia, îndecitiăi
limba
în
traduce
se
sâinteţi?
ani
câţi
de
7. Co vărsta aveţi D-Vâstră?

prin verbulit
germană ș Mie alt find Gic? Rispunsuli se dă totă-deuna
alt.
Sabre
fiinfzen
bin
4
e.
d,
alt,
lii
adjectivu
feiu și
Wfr,o oră;
8. Vorbindă despre înpărţirea de ore, ne esprimămii : ein

sfertii;
es îit ştuci lpr,e la două ore; ein Biertel auj deci, două ore şi unii
:*) Mat e de observata : der cine Şub, unul din piciore; bie eine Şanb,

nna din mână, daâ cine fuic, unulii din genuchi.

|

**] Se mal formeză adjectivele prin adăugarea silabet

malig, ceea-ce se întămplă odată, etc..

.

”

: i. d. e. cinz
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Bal6 brei, duuă și jumătate, brei SBiertel auf bier. patru ore fără uni
sfertă; um Vrei lt, la tret ore; unt şivăli lift, la dont-spre-dece ore, la

„ prândii, gegen Îcd3 1lgr, către şese ore, etc,
9. Spro a indica data (anulii) ne servimă de int Şabre, în anulă, d,
e. Su Sabre 1850 ttaujend abtfunbert fiinf3ig), etc.
10. Demne de observatii mafsânti și următorele numerale distributiva:

|

"je gauei und gimci, dot cu dor;
je drei und brei, trei cu tref;
je Viet, câte patra, ete.

„96,

Mein Dutel Bat jed3 Sinder gebabt ; er Dat gtoei Csbne UD

cinic Soipter perloren!. Dreimal*) deci îjt neun. Mann Îpridt bon
den “Code breier SMMăânner. Vie alt find Sic, mein Derr? 34) Din
-adtzebn Sabre alt. TBie biele Sajen? Baben die Săger geidoțjen?s
Zie Daben ştvei unb dreisig Dajen unb neun Repe“ gejăojien. Der
Monat târg Dat cin unb dreipig Cage. Giner meâner Sanbidues
it gevrițjene. Bir jpeijen? um gtpălf Ulf oder um Dalb cină. IBie
viel Geld Baben ie getvonnen?5 Să) Babe breipunbert sianzig
Traufen getwouneu. 216 ud 584 maden 800. Ym Alter bon
adtzig Sabren vereinigtee mein Srojvateri die Srajt!! unb dez
bendigfeit 1% de3 Şiingling3!£ mit der Gbrjabrenbeit!+ unbStlugBeit! 5
Delieţ:? fid îm Fabre 1814
des Greije315. Şranteeid) Staatsi'*culo

auf stvei taujend Millionnen Sranten.
Î. a perde; 2. epurele; 3. a împușca; 4, căpriora, (capra stlbatică); 5.
mânușa; 6. a rupe; 7. a mânca; 8, a câştiga, 9. a întruni; 10. bunicul ;

11. puterea; 12. vioiciunea; 13. junele; 14. esperienţa; 19. prudența; 16.

-

bătrânulă, moşnegulii; 17. datoria publică ; 18. a se urca.
%) Numeralele de repetițiune sai multiplicative răspundii'la întrebarea : wiebicimal? de câte ori? cinmal, odată; gveimal, de dout-ori; ein
cingige3 Mal, o singură dată; breiutal, de trei ori, etc.
+

+

|
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97.
In anulă 1714 a fostii celii mal mare incendiii! (focii) în
Constantinopolă?. Ridicându-se vântul de Nord, foculă
făcu progrese -spăimântiătret, încâtits în 34 de ore cincispre-dece-mil case aii fostii cu totul arse”. Londra“ are
dece mii de strades, cinci sute de biserici, două sute cinci

decă de mii de case și preste!" trei milione de locuitori!!. La
câteore vă sculaţi!: de obiceiii!5? Vara, mă scolii totii-denna

la cinci ore, sait celii mai târdiii+ la cinci ore şi jumătate,
şi mă culeii'5]a qece ore sra!S; dar 6rna, mă scolii la 7 ore
precisă!?, și sâra mă culcii către'8 unii-spre-(ece ore ; câte
odată veghezii!* până la dou&-spre-qece ore. De la primulă
răsbelii punieii?2 până la distrugerea?! Cartaginei?* aă tre-

cutii?5 o sută și optii-spre-dece ani.
ES1 Der Band, die Şcuerâbrunit, 2. Sonitantinoo2l i 3. di ÎL der Nord:
wind erboben Batte. Germanii nu se servescii de construcțiunea participială, ci întorci proposițiunea“printr'o conjuneţiune şi unii modiă
personală, servindusse de timpulii reclamatii de sensul proposiţiunei ;
4. (rettid; 3. fo da; 6. gănslid; 7. abbrennen 8. Sonbon; 9. die Wajje,

die Strajje; 10. iiber; 11. der Gimvofner; 12. aufitepen; 13. gevbbntid;

14. fpăţeftens ; 15. su Bette; 16. Abend3; 17. mit dem Slage fieben;
Reieas 21. die
18. gegen; 19. dujfleiben; 20. von dem eciten punti
23. avaren—verilojjen.
Berjtărung; 22. Rarthago;

Numeraluliă ordinalt (Da3 Dronung3sabhvort).
Spre a . forma nuniralele orlinude (Orommgazabhvărter)
adăugămă numeralelorii cardinale de la 1 pănă la 19 inclusive

silaba te ; de la 20 însusă, silaba te.
Escepţiune: der: exţte, primulă ; der britte, ali treilea.
1. Tute numeralele ordinale se declină ca și adjectivele.
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der adizente, alii optii-spre-decelea :
neunşefute, ali nou&-spre-qecelea
2

der erite, primulii
gieite, secundulii

vierzigite, ali patru-qecilea
bunberite, ali
3tveibunberite,
taujenbite, ali
die, Da, lete,

aa

a

jiebente, alti șeptelea
ate, ali optulea
neunte, ală nouălea
şebnte, alii decelea

3

icd)3te, ali șeselea

şwanşigite, alii două decilea
cinunbymanziafte, ali două-dţeci și unulea,
dreibigite, ali tror-decilea

aa

a

a

britte, alit treilea
vierte, alit patrulea
fiinjte, ali cincilea

sutălea,
ali două sutălea
mielea.
ultimaulii, ultima

der erjte Dai, primulii Mai;
der şoeite Xprif, dout Aprilit;
der cinunbgvanzigjte September, 21 Septembre ;
Veinrid) der Bierte, Euricii ali Patrulea.
SRapoleon der Dritte, Napoleoni alit Treilea.
Se declină: A. Seinrid) der Bierte

G. Deinrid)3 de3 Bierten

D. Sciurid dem Vierten
A. Seiurid) den Vierten,

2. Numer ele fracţionare se formeză de la numerulele ordinale, adăugândă litera| d. e.
da3 Bioeitel (alb), jumătatea ; cin Drittel, o treime ; cin

Biertel, ună sfertii ; cin Giinjtl, o cincime; Drei Biertel, treă
sferturi, etc.

3. Salb, este unii adjectivii, care se pune de obiceiii înaintea substantivelorii sai înaintea numeralelorii cardinali, d.

e. cine Dalbe Gtunde, o jumătate
jumătate,

de câsi ; Dalb giwei, ao și

|

4. Dacă adăugiămii pe bnlb unui numării ordinalii, atunci
îl scriem: drtttbalb, două și jumătate ; vierthalb Gila (orei.
Glen und cine Dalbe), trei cofi şi jumătate.
5. Spre a esprima unu și jumătate nu vomit dice giweit=
Bal6, ci andertinlb,d. e. anbert)alb Beiten, o pagină și jumătate.
Jumătatea se numesce „bie ăljte“.

6. Nuuneralele ordinale nu primescii gradaţiunea de com.

<

470

7
i

paraţiuune. Cu tile acestea der er te. și der legte, pri”
mescă forma comparativului, d. e. der eritere, (cel) mai
dintâiii; der leţtere, (celui) mai de pe urmă, (cel) mai ultimii,
acâstă comparare se face, când rorbimii de două objecte, d. e.
după ce vomăfi vedutii doi omeni, unul maie și altuli micii.
vomit vorbi despre dânşii : der erjte tpar febr grof, der e lepere
He
7, De la ordinale mai formămii adeer bele distinctive, adăugândii u3 d. e. erjtens, întâiii“) gioeitens, alit doilea etc.
"8. In numerele compuse numai ultimul numeri primesce
for ma ordinală, d. e. der bier und adptzigite, alti opt-deci şi
putrulea; der Gtdet und vei und ştoanzigite, ali o sută douădeci și doilea.
9. Numerulele ordinale se declină ca și adjectivele, șși li 'se
"aplică regulele date la declinarea adiecticelorită, d.e.
N. der gtoeite Vand,

ali doilea volumi, etc.

G. de3 gieiten Vandcă,
D, dem ştociten Banbe,
A. den giveiten Banb,

!
mei dritte3 Glas, ali treilea păhară alti meă ; ales Rapitel,
“capitoluli ali optulea.
o

98.

ÎDir (eGen jegt îm neunşenten Saprbunbderti. Qudivig? XIV
- (der Biergeljnte) ftarb în Sabre 1715; Subwig XV. îm Safre
1774; Sudwig XVI. im Sabre 1793. Ai ate! țind die Dălțte

von drci Biertel. Dieje3 (Dic8) îțt mein fiinte Gaz. Mein Better

war anbertdalb Sabre traut. Qier îft gteierlei ABein, rother aud
der Udte, Rânig bon England; mar jedpzural bere
weiper. Ocinrid)
*) In franțozesce se dice : premitrement, secondement,

ete.
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feiratbet.3 IDir iverden Den swpăljten April bon Bucareit abreijen.
Telăye3 twar da3 erjte Sale de jicbenjăbrigeu Sriege3+? (1756).
1nb imelăe3 tpar da3 [epte -Yafr bieje3. Sriege3? (1762). Dejter=
rei5 and Breuen Daben-(den) Frieden îm Jabre 1763 gemadht.
1. secolii, vecii; 2. Ludoviciiş 3. căsătoritii; &, risbelulă celă do ștpta
ani; d. Austria.

Pronume demonstrative (Anşcigende Giirvărter).
Acestea sâintii: bicjer*), bicieă, dice, acestă, acâsta ; jener, jene, jene3,
[ber, die, da3] acelii, acea; derjenige, dicjenige, dasicuige, acela, aceea; bere

fete, biciclbe, basielbe, (berjelbige, der nâmliie), același, aceeași: jolăer,
țelăe, jolăjeg, atare ; jelber, însuși.
Singulară

E
„masculinii

A derjelbe același |
G. beâjelbeu, aceluiași

D. demielben, aceluiași
A.. denjelben

Pluralu
DicjelGen, aceiași
derielben, acelorași

Denjelben, aceloraşi

.

pre același

diejelben, pre aceiași.
feminină.

N. diejenige, aceea
G. derjenigen, aceleia
D. derjenigen, aceleia

A. biejenige, aceea,

diejenigen, acelea
-- Derjenigen, aceiora
- Denjenigen acelora

diejenigen, acelea.

neutru.

N. joldea, atare
G. foldeă, (en), atăruia

“folehe, atari
folder, atărorii

jolben, atărorii

D. jolem,: atăruia

„A. joldică, atare.

Singulară.
fem.
„mase,
N..ber,
"die
G. bejien [de5]
D. dem,
A. den.

der,
der,
die,

jotdje, atari

neutru.
daă,

dejjen,
den
da,
.

,

”
Plurală.
Pentru tote trei genurile. :
die
derer
denen
bie

*) Adese-ori, spre a arăta apropierea sait depărtarea unul lucru, se
dice: bicţer Da, jener Dort, acesta (aici), acela (acolo); frunţozesce: celui:
o.
ci,celuidă, ete.
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Exemple :
Racine und SMoliâre find gtvei franssjijee Picpter”; dicjer îjt bes
riimt2 dure) feine Qujtipiele, jener dură) jeine Sraueripielei. SDier
finde ştvei Biicher, Dieje3 gepărt dem Cubtvig, jeneâ der Marie.
1. poetulii; 2. renumitu; 3, comedia; 4. drama; 3. 6tă.

Pronume posesive (Bejiangeigende Giinvârter).
Sântii: nteine, bein, fein, unfer, uter, îDt, Spre, meii, ttă, stă, nostru, vostru, loriă, (D-Tale); adăugându-le terminaţiunea îge și precedându-le de
artielulii hotărîtă, formămii pronumele posesive următâre :

der meinipe, die meinige, ba3 meinige, alti mei, a mea;
Der beinige, bie deinige, Daâ Deinige, ali tăi, a ta

der Îeinige, die Îcinige, baâ einige, ali lui, a sa.
der îbrige, die ibrige, Daâ ibrige, ală loră, a ei.
Plur. die meinigen, die Deinigeu, Die feinigen, Die ibrigen,ai mel, ete,
der, die, ba3 unjrige, ali nostru, a nâstră

der, die, da3, Sprige (iBrige), ală D-Tale, ală loră.
Observaţiune. Se mai dice : bet, die, ba3 eine; der, die, da3
etc. în locii de: der meinige, ber Deinige ete.

deine

Cândiă articlulii definitii nu precedeză posesivele, ele primesciăi terminațiunea acestui articlu, d. e.
meinet, meine, meincă, ali mei, a mea; pl. nteine, at mei," (mel)
deiner, beine, beineă, ali tăi, a ta; pl. Deine, aă tăi (tei

jeiner, fcine, jeineă, ală lui, a Lui; pl. feine, at str (sti)
ibrer, îBte, ipres, ală săă, a er; pl. ifre, ai loră (lori)

unjerer, aujere, snjereă, ali nostru, a nâstră; pl. unfere, at noştri (noştri)
cuerer, cure, euereă, ali vostru, a vostră; pl. euere, at vostri (Voștri)
Srer, She, grea, ali D-Tale, a D-Tale;

pl. Şfre, at D-Lorii (D-Loră)

ibrer, ibre, ilreă, al (a) loră, pl. îpte, at loră (loră),
Singulară.
"aSc, :
N. meiner,
G.

fe.
meine,

Plurală.
neutru.
meiueă

„Pentru tote trei geuurile,
,
eine

meineă,

einer,

.

incine3

meiner

D. meinen,
A. meinen,

meiner,
meine,

— meinem
= eine

meinen
nteine.

.

.

a
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Exemple :
Ytejjen Bind ij dba3?

(3 ijt da3 meinige (Da5 meine sati
meine3).
Ală cui este copilulit acesta? E alii mei.
Yejjen Biier find ba3?
“53 find die unjrigen sait unjere.
Ale cui suntit cărţile acestea? Sintii ale nâstre.
ŞI da3 She Etod?
Mein, e3 ît nidt der meinige (sait
aueinet), e3 îțt Der Sbrige (Sbrer).
Este acesta bastonlit D-Tale? Nu, nu este alti meă, e ali D| ale.
Pronume interogative (jragende Giirivârter).
ter, cine ? wa2, ce? tweldjer, tveldge, deldyes, care? weldy cin, ce? vas
fiir cin, tva fiice cine, tva fiir ein, ce (felii)?
Observaţiune.

Cu

ter? întrebămii după persone, cu

vas?

după

lucruri.

Eremple:

Der fonunt da ? Cine vine ?
TBer find dieje Serren ? Cine sânti acești domni ?
Tejen Stod Baben Sic ? Ală cui bastoni al D-Ta ?
Tăem geDen Sie dicjen Bricj? Cui daţi acâstă scrisore ?

T3en feen Eie? Pe cine vedi D-Ta?
%9a3 ivollen Sie? Ce voiescă D-la ?

Qin tva denten Gie? La ce gândesci D-ta?
De observatii santii e
100bon?
toobură),
vomit ?
wobei ?
ou ?

(vonoa8?) despre-ce?
prin ce? pe unde?
cu co?
) pentru

tvoțiir? pentru ce?

ce?

woran ? la ce?
worau3? de unde? de ce?
.
worin ? în ce? 2
worauf ? pe ce
ivoriiber? despre ce?

worunter ? subt ce ?

Exemple :

SBovon îpreden fie? Despre ce vorbe-ci D-Ta?
.

s

(og (3u tva3?) dient das ? La ce servesce acesta?
Doran ? (an tva3?) dențit du? La ce te gândesc?
TBofiir anhvorteţt du? Pentru ce r&spundi ?

SBoriiber lat man ? Despre ce se ride ?
Singulară
masc,

fe,

N. waă fir ciner,
G.

ma5

fiir eincă,

-10a3 fiir cine,
- tva3

D. wa3 [ir cinem,
A, wa5 fiir einen,

neutru.

-

fiir einer,

was fir einer,
maâ ii cine.

wa3 fiir cincă
waâ

fir

cineă,

.

a8 fir cinem,
pa fitr ciucâ,

Juxemple :

Bas fiir cinen tot Daben Sic? Ce bastoni aveţi?
SIBa5 Țiir eine Şreundin Dat er? Ce amică are elă?
TRas fiit cin Piero Dat er ? Ce cală are?

Bas fiir cinen Şeind Dat fic? Ce inimică are ea.?
DabenSie eine Ur gefaujt? Ai cumpărată D-Ta
logiii 2 Sa. Da.
Ta3 Țiir cine ?. Ce felu ?
Gine filberne ? De argintă ?

unii oro-

Pronumele relative (Begiiglie Giinvărter).
Pronumele relative se raporteză la unii substantivă de ma! nainte
disii. Pronumele relative faci ca verbuli din proposiţiunea incidentă
să se pună la sferșită.
vwelder,
vele,
weldeă
der,
die, ” baă

care, cavea.

Singulară.
masc.

fem.

N. iwelder,

inele,

G. defien,

been,

D. vele
A. elen,

melăer,
ele,

neutru.

ioelăea, .
defleu,

tmeldem,
ivelhea,

care (le), care (a)
căruia, căreia

căruia, căreia
care (le), care (a)

175
Plurală.
Pentru

tote trei genurile,

“N. și A. weldje, cari, care
: G. deren, căror (cărora)

„D. weldjen, cărora (cărora)

fem.

masc,
N,

der,

"G. defien,
D. dem,
A. ben

*

Pluralu,
Pentru tote trei genurile.

-

Singulară.

neutru]

ș
5

die,

daă,

bderen,
der,
die,

dejjen,
de,
das,

|

| E
£
o

die, cari, care. ete,

deren (bere)
„denen
die.

Eremple.
Şier îjt der Wein, den (sat toclepen) Sie verlangt Daben. Etă
vinulă, pre care Pai cerutii D-la!
Mo îjt der Sann, tpelper (sati der) den Beutel Dbradjte, den
(iveldjen) et gejunden Bat? Unde este omulii, care a adusii puno
ga, care a găsito?
fterben?
joll
Dat,
getfan
mid
fiir
viel
fo
Gr*), dec (nu tmetăper)

Eli, care a făcută atâta pentru mine, să mâră? der Arbeiter,

dejjen rau geitorben îjt, îit frant. Lucrătorulii, a cărui femee a
rhurită, e bolnavă. Der Graf, mit bejien Son Sie angetom=
men find, îjt abgereițt. Contele, cu ialii: cărui fiii al sositii
i
D-Ta, a plecatii.”

Den Săjiijjel, momit) (miteroeleper) id) die Shire diete, Doabe

id berloren. Cheia, cu care deschisei ușa, amii perdut!o. Die
Glăjer, tpotau (au3 toelegen) pir getrunfen Baden, gebăren dem
Rinige. Păharele, din care amit beută, suntii ale regelui. Da3 :
Meine Bimmer, ivorin (în tmelăjem) id) jblafe, îţt jebr Îbân. Odaia
- cea mică, în care dormii ei, e fârte frumosă.
*) După ună pronume personalii se întrebuințeză toti-deuna; d er,E
die, daă în locii d. e. twelder, imelde, eljeâ..

+) Când pronumele relative se raporteză la ună lucru și nu la o per-

sână şi sfintă precedate de vre-o preposiţiune, atunci se contragă.
*

s

|
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Pronumele nehotărite (Die unbejtimumten Giirivărter).
Aceste pronume

se numesciăi

nehotărite,

fiindiă-că,

punendu-se în lo-

culă unul lucru sait în loculii unci fiinţe, nu le hotărăscii. Acestea sântii:
Giner, ună; feiner, nici unul; einanberer, altulii; jebermaun, fie-care
fie-cino; jenant, cineva; nicmanb, nimenea ș etipas, ceva; nită, nimica; ,
man*).

Ginanber este invariabili, d. e.
Ra ud Bilet Deljen (fig) einanber. Carolit și Guilomii se
despărtiră.
Dieje gtoei Rider Liebe cinanber, Aceşti doi copiii se iubescii
unulii pe altulii.
|
2. Sebermann, fie-care, fie-cine, primesce în Genetivii $, în cele-Valte
casuri însă r&mâne invariabilă, d. e.

Gutes tun îjt Şedermanus Ţilit. A face bine e datoria fiecăruia.
|
Gebt Şcbermanu, ivas ir (ih) jpuldig feid. Daţi fie-căruia,
ceea-ce datoraţi.
3. Semand şi miemand primescii c saii Ş, în Genetirii; în Dat. și
Ac. poti primi eu, sai rămânii invariabile; d, e,

“ Beneibet Miemandes Gliit! Nu invidiaţi ifericirea (noroculii)
nimănuia!. Mein Radbar Leipt Miemanden (nu: Niemanden)
Gel. Vecinulii mei nu împrumută nimănuia bani. Î Babe

Şemant (sait Semanben) angetrojien. E amit întâlnită (nime-

rit) pe cineva.
Pronumele personali (Ta perjănlide Giirivort).**)
(: Pronume personale numimii pe acelea, care în xorbire ţinii locutii
unei persone. In limba germană, ca şi în limbi română, deosebimi

trei;.

*) Acestă pronume nehotăritii nu se pâte esprima în românesce printr'0 vorbă corespundătâre, ci prin perifrasă d, e. Nan wwcif, daf id Lerne,
se scie, că ei învății; man fagt, se dice, ete, corespunde pronumelui
franesză „onâ; on dit, se dice.

**) Vedi pagina 83,

persâne : Î, id, ei;
fie, el (ele).

wwir, not; 2. bu, tuş ibr, vor; 3. er, jic, 2, el; ea

Declinaţiunea pronumelorii personale.
Singular.
Persona
idei,

].

persona II.

,

G. meiner, de mine,

persdua III,
mase.

fem.

du, tu,

cr,

fe,

beiner, de tine,

jeinte, iprer, jeiner, de elii, do ea,

D. mir, mie, mi,
dir. ţie, ţi,
ip,
A. mid), me.pre mine. Did, pre tine,te. ihu,

neutru.

e,

ibn,
- fie,

el, ea, o,

în,
lu et,
es,lii,o,preelă,pre ea.

Plurală.
A.
G.
D.
„Î.

twir, not,
unjer, de no,
uns, nouă, ni,
un, pre no!, ne.

pentru tâte genurile.
fie, ei, ele,
igrer, de ef, do ele,
ibnen, lori, le
fie, pre ei, pre ele, îl, le.

ir, voi,
cuer, de vor,
cup, vout, vi,
cud, pre vol, vă,

Pronumele reflexivii se declină la
- genurile astăi-felii:

sing. și pluralii pentru

tâte trei

.D. Îi), sie, sie-și;
„A. Îid), sine, pre sine,
Observaţiune. Genetivele: meiner, beiner, feiner, se scurteză câte
odată în poesie d. e. Bergij; mein nigt! nu mă uita [nu uita de mine]!
Genti

er no

bdein2 își mal aduce aminte

de tine ?

Genetivele : meiner, deiner, Îeiner, omițândii pe t şi adăugândii pe t
se legă adese-ori cu: cuvintele : ivegen, Gulden şiș villen, formândi nisce
adverbe pronominale, d. e.
mmeinetmegen, din causa mea, pentru mine;

deinetmegen, din causa ta, pentru tine;
feinetmegen, din causa lui, pentru elă ;
deietBalben din causa ta, pentru tine ;
meinebvilten, din causa mea, pentru mina ;
[în loci de meînetivegen etc. se mai dice: tvegen meiner, beiner, feinec],
Miner, euer şi gr âncă primescă acestă legătură prin ajutorulă unui
7. Cionca, Gramatica limbel germane,

|
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n,
4, d; e, unjerivillen, euertpalBen etc. pentru noi, pentru vor, ibretwville
,
|
din causa loră etc.
, d. e
Vorba felbit [însu] se adaugă adese-ori pronumelorii personale
a cam
jelber
[vorba
etc,
însuţi,
tu
id) felbft, ei însu-mi; bu Îelbit,
|
usii].
din
eșită
Vorba D-Ta sati D-Vâstră se traduce în limba germană prin pron,

pers. de la a treia persbnă pluralii, care e Gie şi care se scrie totii-

dcuna în acestii sensii cu literă mare ; d. e Mie Definden Sic îi ?
|
Cum te afli D-Ta?
atunci
înaltă,
derangă
saii
distinse
persone
cu
Când avemă a vorbi
Guer So
d.e.
perstne,
acele
aii
ce-lii
titlulii,
cu
„ie“
pe
înlocuimă

t.
wiirben, Pr6 Sfinţia-Vâstră ; Guer odoiirden Baben mid) vit unteritiig
Pr

Sfinţia-Vâstră m'aţi ajutatii adese.

Ma-

Cure Majejtăt gerupeten.

iestatea. Vostră vaţi înduratii. Gure Epcelleny. Escelenţa Vâstră.
99.

_-

Mejoy. Esopă.

Alejop zeițte cinmal în cine Heine Gtodt; unterivegă! Begegnete?
er cinem Reijenbens, twelper ibn griitet und în fragte : „IBie
lange muf id nod gepen, Bis i) jene fleine Stadt dort crreidjes, die
,
wir bon tveitem€ feen2“

„Se“, antivortete Mejop.

,

|

90) ivei$ mmoljl7%, eriwieberteS bet Reijenbe, da id) gehen mu
|
i um doşt angutonunen* aber id Bitte!0, mir şu fagen, în imiebiel
Xeţop.
lte*!
miedero
%.
Beit id dort antormnten iverbe —5e0p
d) jehe, datei? der Frembe, der SReajă îjt toll:3, id) tverde
in nicht mebr fragen, und fepte jeinen SIBeg fort. Ra einigen
SRinuten rieț!5 efop : „e! cin Mort: în avei Stunbden tvirit

du dort anfommen.”

|

ă

Sa

Ia

în : SIBie teigt bu „Der Reijende manbte Îi) un6 und fragte
e5 jegt, unb ivarum molltețt du mir e vorbin ni fagen € ejob
erivicberte : „Bi fonnte id es dir jagen, bebor!7 id beinen Gang!8.

(Ebritt:3) gejegen Date?

|

1. pe drumii; 2, întâlnesce; 3. călitorăi; 4. a saluta; 5. a
"6. de departe; 7. scii (pr€) bine; 8. a replica; 9. a sosi; 10.
11. repetă ; 12. cugeta; 13. nebunii; 14. şi continuă drumul
a striga ; 16. fit uutvenden, a se întârce; 17. înainte de,.., 18.
19. (pasulă”. |

Adverbulii (Da3 Munjtandâvort).

ajunge;
te rogiă;
să; 15.
mersulă;

-

_ Adverbele sfinti nisce vorbe, care so punii pe lângă verbe, adjective
şi chiar pe lângă alte adverbe spre a le modifica, Ele so împartă în :

1 Adverbe de loci (Umjtanbâvârter des Drte3).
acestea

darin,

siintă

Diet, ba, aici, aci
dort, bajclbit, acolo
dafin, într'acelo
dorthin, bortşu, îutr'acolo

drofen, deasupra,

oben, susii, în sus
Binauf, Berauj, însusii

gegeniiber, în față [vis-ă-vis)

unten, Jos.

brunten, de desuptii
er Bicber, aici, încâce
inunter,) a 2
piane) în Josu,
Bineiu, Berein ; înlăuntru

Dineîn, Bercin, înăuntru

auben, drauben, afară
Binau5, Derau3, afară
Berum, ringSumber, împrejur

bin und Der, încoce şi încolo
uabe bei, aprope, la
neben, lângă
gerabe, dreptă

iiBera!l

)

tutind

aMentpalben ) Pretuincenea
oberbalb, dinsusii unterBalb, dinjosii
auberbalb,

Înlăuntru

inmendig, pe dinlăuntru
auSwendig, pe dinafară
DicSjeit, dincâce
jenjeită, dincolo, preste.
Dagtvilten între
freugtocije, crucișii
qucriiber, curmedişă

in3bejonbere, în deosebi
vorn, borimărt3, vorauă, înainte
andenwărtă, aiurea, alt-undeva

Bintermărt3, dindărătă
guriict, îndărătă
- Tildwvârtă, îndărătii
aufivărtă, însusi
Binabwărts, înjosă
jeitărtă, delaturi Dinten, îndărătii
nirgend, nicăiri
irgendioo, unde-va
%0,

unde

recht3, dedrepta
lint3, destiuga

" anberâwvo, altunde-va.
anderâmofer, de altunde-va,

dinafară

Observaţiune. Adverbulii Jict se încorporeză cu preposiţiunile ; a n
auf, aus, bei, dură, în, mit, nad,iiber, um, unter, bot
vor, wieder, 3u, 3iijen, d.e. Bicran, Bierauj, Dieraus, etc.
-

*

+
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11, Adeevbe de timpi (limitonbavărter der Beit).
ț

|
!
ji

augenblid(id, îndată

daun, atunci
manu ? când?
feit manu? de când

Beute, astă-qi

neulid), deună-i

(rii), diminâţa

Morgen, mâne
iibermorgen, poimâne
gefteru, ieri
vorgejteru. alaltă-ieri
mittieravcile, într'aceea
vors, şes, ebemal3)
aaa
cpedenn,

cinft

podată, odinidră

ntental3 ) nici-odată
niemebr )
DiS=eguweileu, câte odată
meijtentpeil2, mat totii-deuna
vorlângit, de demultii
gulebt. pe urmă
năditens, câtii mat curânfii
unverhojt, fără veste

jemal8, vre-odată
bat, curând
aliobalb, îndată
gleid, îndată
3ugleid, deodată
îtet3, înumer, totii-duuna
aflezcit, pururea
unterbefien, într'aceea
al3daun, atunci
lângit, de multă
cinmal, odată
cGen, În eben, tocmai
nod), âncă
felten, arare-ori
Dereită, dou, deja
eublid), în fine
tăglid), dilnici
jăbelid, pe anii, anualii
monatiid, pe, lună. lunarit

nad und nad» puţină cu puţiniă.

„ Espresiună adverbiale de timpă.

uut (an) Diteru, pe la Pasci
gegen 11. 1lbr, câtre 11 ore

de3
dc5
am
dc3
gur
Dei
um

drei Sage lang, în cursii de 3 dile

den 10-ten Sai ) 12 10 Maiii

îm Sabre, în anul
im Sommer, vara
am Morgen, dimincţa

am Sage, bei Tag diua
bei Radt. de3 Mais, noptea
bei Tâgesanbrud), în diori
vor 8 Tagen, acuinii opt dile
ameimal des Tages, de

două ori

alle Sage ) în tote dilele
jeden Tag )

pe di

Borimittag3, înainte de prândii
ad mittagă, după prândă
bend)
ea
Ubeudă ) sera
redten rit ) la timpii
Beiten
.)
ein 1lbx, la o oră, la unu

im Yinfang, la începutii
am 10sten Mai

)

.u

Tag fir Tag, di cu di
von Acit ju Beit, din timpii în
timpi *
von Sag zu Tag, din di în di

Adverbe de modă sai de calitate (Umjtanb3ivărter der Art
„u. Beije oder der Bejajțenbeit
gut, vol, bine.
Îblet, răi
semi), binişoră, cam

peimlid), în ascunsii
bios, numai
umjonit, în zădar
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Tangiam., jadjte, încet

gern, bucurosiă

[aut, tare

în, aljo, aşa

_Billig, cu cale, cu dreptă

gerade fo ) tocmat aşa

ebeu fo )
Bejonberă, mat cu deosebire
aubderă, altmiutrelea
gleidja((3, asemenea
dergejtalt, aată-telă

insgeleim, în ascunsii
- jăverlid), cu grei
minblid), cu gura, oralii
unmăglid), cu neputinţă
țdrijtlid), în scrisii

.

1V. :Adoverbe de cantitate (Ulmjtanbmărter der Senge).

viel, multă
genug, destulii
Vintânalid, deajunsă
ganz. totii
gân;lig, de totii
iiberauvt, preste totii
cin bisdjen, puţintelii

) cu mulii mai multii
vielmebe, ) eu atâtă ma! vârtosii
vielweniger. cu multă mal puţină
iiberțliiBig, deprisosii
unenblid, nemărginitii
febr, ăuferit, forte
menigitenă, celii puținii
Dalb unb Balb, pe jumătate
ju bici, pr6 multi

inâgejanunt, la olaltă

a avenig, pre puțiuii

menig, puţinii

Dauferuveije,

cu

grămada

beinabe,

aprâpe

PV. Adeerbe de întrebare (Uumjtano3iârter der rage).
100? 1vojer? unde? de unde ? ivattn? când?
vic? marum? cum? pentru-ce? vie viel? câtii?
opiu? Bi3 tvogin? încătr'0? până unde ? iweptvegen? pentru-ce ?
wie ipeit? câtă de departe?

până unde? wie lange?

de câtă timpi?

VI. Adeerbe de afirmare, de negaţiune şi de îndoială
(Umjtanbâvărter der Bejahung der Bereinung und de3 Bveiţel3).
" De afirmare: fo, așa, da; gevi, fier, sigurii, de bună scmă; one
9weifel, fără îndoială; mirii, mabrlid, adeverală; fiivaţr, întradeverii ;

ailerbingă, Îreili, negreșită.
De negaţiune 3 uein, nu; nidt, uită, nu, nimici; uidt utebr, nu mal;
gar uită, de toti nimicită; feincâwegă, nici decum,
De îndoilă : viclteicgt, pâte, d5ră ; faft, mai; bei nabe, mai că; apte

ÎGeinlid, probabilă; Beilâuiig, aprope.
Observaţiune. Unele adverbe sântă supuse comparaţiunit ca, şi ade
jectivele, d. e,

"
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comparativi.

Positivă.

) bi 1n€6,
oBl,
gut,
gern, P mcurost,

|

superlativi.

bejjer, mat, bine,

au | bejten,“ forte bine,

[ieber, mai bncurosii,

am liebften, forte bucurosii etc.

100.

Balten Gie da3 ejen! der Romane? fir gefibrlid)?Sa, denn
i) Din iiberzeugt, daf; e3 den Gift und die Phantajiee der jungeat
Qeute alluăf(ig” verdirbt, Cimb-Gie mit Srem Bebienten şuiricoen? Aafangă tvar id) ivopl mit iu gujricden, aber je lânger et bei mit
it, dejto mebr Untugendens entoede€ id an ifn?. XGerben Sie in
fortichiden5€ Ja, fobald id) die Gewipeit Babe, cinen -bejjern şut
Getonnten. Merden Sie von ferm SR. Die getviiniepte!? Iinterțtii=
ung! etalten? Gr fdeint fein gegebene3 Berjprecen nidht şu
Balten. Seen Cie nidt cin'?, daf Gie Spre Pilidt Îmer ber=
nie
fepgt** Baden ? SĂ tverde mit Demiiben, Sfnen în Butunţt?*
der
în
Cie
Cind
geben.
au
geit!5
vpicder 1rfadje gur Mingufricben
An
bon
berjelben
geftrigen Berțanumlung 1: getvejen? a, id) Babe
Tang bis gu Ende Beigetvoljut!7. TBeldjer unter den Nebnern!S Dat
Sfinen am bejten gefatleu? Gerr MM. Dat Îid) am deutfidjten!? unter
_“allen denen anâgeoriidt20, tvelăje die Rebnerbiiine?! Detreten22

Baben.
1, citirea; 2. romanul;

3. fantasia; 4, succesivii, succesivamenie;

5. defectiă ; 6. a descoperi; 7. la dânsul; 8. a trimete (a depărti); 9.
fobatd id die Gewvisheit abe, îndată ce voi f sigură; 10. dorită; Îl. .
sprijinulăi, ajutorulă ; 12. cinjeben, |a vedea însuși) a înţelege ; 13. a

vătăma; 14, în viitori; 15. spre nemulţumire; 16 adunarea; 17. beimobe

men, a asista; 18. oratorulii; 19. mai clarii, mai lămurită; 20. a se
esprima ; 21 tribuna oratoriloră ; 22.. a pune piciorul pe...

101.
Precumii! pământulii nu produce? totii-deuna și pretutin-
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i

nu prodeni rose și crini (die Qilie) toti astii-felii* lumea
fârte
ţesce
îmbogă
Gură întruna: plăceri. Cartoforuliis se
ere
petrec
o
rară. Lectura? celorii mai multe romane este
urităs,
pericul6să. Unui omii activi nu-i este nici-odată
acesti păcăci lucrâză totii-deuna!”. Unde se află!! pe
nici-odată
este
nu
tulii
mentii omeni firă defecte'2? Pămen
cultice-lă
cei
pre
îngratii!5, dânsulii nutresce totii-deuna
nisce
vorbe
vâză!4.. Unii omii înţeleptii's şi. prudenti nu
cuvintnlorii
micii fără să fie cumpănitii!s bine val6rea!”
vă înşelit:0.
să
i
decâti
ce15,
displă
vă
luL.iMai bine's voiescii a
D. der Rastenipieler ;
1. jomie ; 2. crseugen; 3. fo eben fo; 4. Dejtândig;
; 9. die fangeweile;
altung
6. wirb ep felten reid; 7. daă Sefen; 8. interD

13. unbantbar; 14.
10 imunermăbtenb; 11. po findet mane 12. der Şepter;

ng, Der Sin, der SSerth);
Debauen; 13. meije; 16. crivăgen; 17. die Bebeutu
18. Lieber; 19. mibțatlen; 20. betriigen.

102.
ic Goldene Tabatâdoje.!
Gin preugifoer Dberţt? şcigte cinjt den Dijizieren, die
rit
jpeijtens, Dei ij) cine neuc, gotbene Doje. Ginige
und
ns
Cajihe
aften
în
fudte
,
molfte er cine Brije nebuten
meine
,
cinmal
dot
jtitrzt& „Bo îjt meine Doje? Secu Sie

bei il
nadbert
jagte be=
$erren,

gejtedte Bat.“
“06 miggt ctma? Giner în Schanten? fie în feine Tajăe
aber Die
um*9,
Ale. jtanden jogleid auf und menbeten îpre Tajiben

ăbnrid)!? Glieb în.
Boje fam nirgenbă zum Borideini*. ur cin
iende meine Tajehen,
- făbtbarer Berlegenbeit:? figen unb jagte: Sf
Dofe mit Babe, fei
die
mit um; mein Ggrenort!f, daf îă)
nanber! 6, und
genug.“ Die Dijizieren gintgent fopijăiitteind15 auâci

jeder felt iu fii den Die.
—9lm aber
e

Die

Morgen lie der Oberit ben
e

Săgneid) rufen unb
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"Îprad : „Die Doje Bat fi) tvicdergejunden : în meiner Saje
ivar cine Rapt's auțgegangen:? und die Doje iar gtvijăen bea
Gutter20 Binabgefallen21. Sun, fagen Sic mir aber, iarum Sie
Ibre Tajen mit şeigen moflten, ivăbrend 004) alle=2 Qinberen c3
gethan faben?” Der Găbnri) ervieberte : „Yfnen altein, SDerr
Oberit, till îd e3 gerne Defennen?2. Seine Glterm find febr atm,
î%)-gebe daber ibnen meinen Gold24, unb cjje nidptă marmes. A
i) gu Sen cingeladen25 iwurbe, Batte id mein Mittagejjen jcpon .
în bec alde; und da Bătte ic) mid) ja*6 jămen miijjen, wenn
Deim llumtvenben meiner Tajăe cin Stiit jitvarze3 rod nebjt2?
.
einer SDurţt Derauâgefallen ivăre“,
Der Oberii jagte geriibrt?s : „Gie find cin fer guter Son.

Pamit Cie Ste Gltern befto feidter?* umtertitţen* fânnen, jolten

Gie bon nun an tăgtid bei mir cjjen.” Gr fiiprte=! in în ben
Epeijejaal?? und îiberreiptes im bor den antpejendenS: Offizieren
die gotdene Doje.
al3 cinen Betvei835 feiner Sodadtung36,
1. Tabachera de aurii; 2. colonelulii ; 3. a mânca; 4. după ceva
timpi; 5. bazanarulii; 6, spăimântatii, consternatii; 7. nu care cum-va
(ob nidt etiva); 8. prin distracțiune; 9. a băga (a pune); 10. umtvenben,
a întorce [a răsfrânge!; 11. fan nidt sum Baripein, nu apăru; 12. der
Şăbnrid) sai der Găţnbrig, stegarulii; 13. Blieb în fibtoarer Berlegenbeit,
era într'Q încurcătură visibilă ; 14. cuvântul meii de onâre ; 15. dându
dia capii; 16. a se despărţi; 17 hoți; 18 cusătura; 19. a se desface (a
se descâse), 20, căptuşala ; 21. a căd€ în josă).; 22. ivăprenb bod) alle,
pe când toți ; 23. a mărturisi; 24. solda (I6fa militară) ; 25, a înruta ;
26. așa dar; 27. pe lângă; 28 mişeatii; 29, cu atâtă mal ușoră; 30. a
sprijini; 31. a conduce; 32, sala de mâncare; 33. a înmâna; 34. cel presenți; 35 dovada; 36. considerațiunea.

Preposițiunea (003 Berpăttnițtvort).
Preposiţiunile sântă nisce vorbe invariabile, care servescii spre a
arăta raportulii, ce.există între două alte cuvinte, mat cu deosebire în-
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tre verbii
casuri;

și

substantivii.,

Acusativulă

Preposiţiunile

Dativuliă saii

limbei germane

cerii

diferite

Genetivulii,

Preposiţiună, cară ceră „cusativuliă suntă :
dură, prin; Îiir, pentru; gegen*, către, spre, asupra ; one, fără; um,
pentru, împrejură; wwider, contra; fonder, fără (în poesie).

Eremple :
Er ging dură) da3 Thor. Giir did) gebe id Ales. Gegen mic)
Tannit nidt fămpțen. One did) ivăre i) ungliidtid). lim die Stabt.
TBider fcinen MBiflen Bat er geanbelt.
Preposiţiună cu Dativuli :
au3, din; aujer, afară de .,ș Bei, la; binnen, în, până în; entacger, încontra, înaintea ș gegeniiber, faţă cu, în faţa; gemăţ, conformă, amăsurată; mit, cu; nad, după; nădit, şunădit, aprope de, lângă; nedit, împreună cu; jamunt, cu, dimpreună cu; feit, de, de când, de la; von, de,
din, dela, despre; zu, la, pe, spre; şutviber, încontra.

Exemple :
Aus dem Sauje. Mujer Gejapr. Bei meinem Freunbde, Binnen
at Tagen. Na) der Edladi. Nădit (junădit) dem Garten. Mebit
„(janunt) meinen Sinderu. Seit jener Beit. Id ) Țprecgepred bon imeinen
Glteru. Non meiner Sinbbeit

(copilăria,

»D

pruncia). Gr famzud mir.

Preposițsauni cu Geneticulă,
anjtatt sati jtatt, în locul; Balben, Balber,

Bal6, pentru; dicâjeit (dică=

feita], dincoce de ; jenfeit [jenfeit3), dincolo de; auferhalb, afară de, din;
innerbalb, dinlăuntru ; oberhalb, dinsusă ; unterțalb, dinjosi ; piniitlid

sati ritidilid, în privinţa ; în Setrejj, în respeetulii ; fraft, laut, vers
măge, sufolge, după, în puterea, potriviti cu; lângă, entlang, dealunguliă,
mittelit, vermittelit, prin, prin mijloculă; înmitten, în mijloculă; wvâprenb;
în timpul, pe când; ungeaditet, de-și, [măcar-că]; unfern, umiveit, nu de-

parte (de); troţ;, ob. pentru ; segen, uut . + « imillen, pentru.
*) Mat

există o formă „veche, scurtată

gegen] Vinumel, către cerii.
*

s

„gen“,

d.e.

gen lîn loci de
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Bemple : Ainftatt eines Bricfea. Muerhalb der Gtabt. Dicjjeit de3 Fluţiez.
.
Yenjeită des Dorfe3. Sunerbalb eines Sabres. Dberalb der Briide.
cursulii)
(în
1 meiner bre wwillen. m Gotte3 willen. Măbreub
des SBinteră. De3 Rricge3 iegen*) sai inegen des fricge3.

Preposiţiuni, care ceri cândii Dativulă cândă Acusativulă,

; Dinter, îndărătii
an la, spre, pe, lângă, în; auf, pe pre, în, spre, la
tîndărăptă, după; în, în întru, la; ueben, lângă, apropre; îiber, preste,
;gtoijegen,
prin, deasupra ; untet, între, sub, de desubt; bor înainte, de
:
!
între.
Aceste preposiţiuni ceri Dativulii la întrebarea : io?
ţiune.
Observa

unde? sait woran ? la ce ? îar Acusarivulii la întrebarea: wobin? până

arată o stare, unii
unde ? Cu alte cuvinte. ele ceră Dativulii, cândă ne
Acusativuli,
ceri
și
ă,
miirginit
locă
întruni
mişcare
o
repausii sai
altulii.
la
locii
unii
când ne îndică o mișcare într'o direcţiune de la

Firemple.

Bir fteper an den Guise des Vergeâ!. Gtellen? Gie (id au die
(Ac.) Shire! Ge Dat den ut auf bem Sopie. Ceţen Cie fid)
auj dicjen Stupi! Der Geind jtept Binter (îndărătuliă) der (Dat):
Sauer. ăngee den Sorb: inter die TBitre! Die Cijăe leben în
Sof
den (im) MBajjer. Das Sinb îjt în das SBajjer gejallen. Ser
der
îjt neben dem Sauje. Să) Legte da3 Bud neben den ut. Veber
liegt
und
Der
Flu.
Den
iiber
piure iar gefărieben. Sir feţiten
unter dem Tifăe. Dic Stage îrod) unter das Bett. Bor den Mufbor
gang5 der Gonne. Bor cinten Sar. Die Eruppens riidten? Di
die Stadt. Da3 aus fiegt svifdjen dem Şiigel und dem Fluiie.
[corfa]; 5. ră
1. muntele; 2; a se plasa; 3 a agăța [acăţa] 4. coșulii
colina.
8.
înainta;
a
7.
săritulă; 6. trupa;

tivului din Genetivii.
*) tmegeu se pâte pune înaintea saă în urma substan
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Pau

- Observaţiune. Unele preposiţiuni germane se “articul€ză, primindii
terminaţiunea articlului hotăritii în casurile, ce le cerii. Aceste preposiţiuul sântă = an, auf, dur, fiir, Bei, în, îiber, unter, von, şi, Așa se unescă cu Dativuli: au, Beinu, îm, Dont, gin, şut, în locit de: an
Dem, Bei bem, în Dent, von Dem, sit Dent, zu der; cu Acusativulii: anâ
aufâ, bursă, fiira, ginteră, în, iiberă,umă, unter, porâ;
în locă de: an ba3, auf ba3, dur bas, fiir ba3, Binter da, în baâ; ilber .
da, um bq3, unter ba3, vor daâ.

103, *

Ungeadtet de3 nod) tindliden Gtanbe3?, pber der laugen Bere
vilderung? tvorin fie cben, tragen Bic NomadenS und IBilben“
jtarte Biige5 der urjpriinglidenS Giite? unjerer Ratur an Îi. Die
Grdorberjlăcgesijt vermăge ifrer Boben Berge bon den Ulusbriiden?
de3 Seres gejidertie. 3 thut mir led, daf; id) meiner viez *
en Gcfbăţte wmegen genăthigti! Din, Sie jept gu berlajjen; cin an=
derc3 Mal! Dojje id) fânger bei Îfueu Dleiben şu Tinnen. ro
der Şleden, tele an dem Ggaratter “Peter be3 Grojen Dajten!3,
mut man dod) Abtung'4 gegen die Srafti5 de3 Mannes empținben!*
SBeldje3 tvar die Dauptjădtidite!? Ulrjadje!8 de3 Untergange3!2 der
rămijegen Nepublit22 Dic Gijerjudgt?! de3 Botfes gegen den Eenat:2
oder vielmelr?% der Piebejer?+ gegen die Patricier?5,
1. Cu tâtă starea de copilărie;2. sălbăticie ; 33. nomadulii; 4, stlbateculăi ; 5, trăsături; 6. primitivi; 7. bunătatea; 8. suprafaţa pămâu-

tului; 9. irupțiunea; 10. fier jein, a fi siguri; 11. genătpigt feir, a fi

silită ; 12. cin andereă Sal, (o) altă-dată; 15 au atârna; 14. rispectii;
15. energia ; 16. a simţiș 17. mat principali; 18. causa ; 19. perirea ; 20. republica; 21 gelosi; 22. senatulă; 23, mai vârtosăi, (mal cu deo-

sebire) ; 24. Plebeir ; 25. Patricianii. *

Ă

104.

losifii: vorbi fraţilorii săă prin tmicitoriit. Cu ces putemii (fanu man) asemâna o familie bună și virtuosăf, când

188
se află în nenorocires?

Cu

o corabies, care, încunjurată?

de fortuniles mării. e susţinută” prin două ancore19, adecă:
prin religiune!! şi moravurile 'bune1?. Cu tote greutăţile!:,
ce i se opuneau! lui Napoleonă ], elit totu-si puse mâna!'5
pe jumătate Europa. Cu t6tă grandârea!* numelui romană,
cu tâtă politica profundă!7 și cu tâte frumâsele instituţiuni!8
ale faimosei! replublici, acestă republică purta?0în sânulii?!
ci ruina2?, care era gelosia poporului în contra senatului,
sait mai vertosit ura?3 plebeilori în contra patricianilorii,
Germanii cei vechii mergeaii cu mare curagiii în faţa morţii. La acestă poporit femeea nu era considerată?+ ca o
sclavă?5 a bărbatului. Străinii, care visitaă pe Germani,
allaii o primire? ospitalieră??
1. Şoieph ; 2. der Dolmetiher ; 3. momit; 4. tugenbbajt ; 5. da3 Uingliid;
6. da3 Sdjijj; 7. umgeben; 8. der Eturm; 9. îjt gepalten; 10. der Anfer; 11,
die Religion, 12. die guten Gitten; 13. die Săhwierigieit; 14. entgegenitellen;

15, puse mâna, bemădtigte fid; 16. bie Grăje; 17. ticţ, leinfidgt3voll); 18. die .
Ginzidtung ; 19. Beriipiut 20. tragen; 21. der Bujeu, der Sos ; 22. der
Untergang; 23. der 9ab; 24. Betragiten ; 25. die Stlavin; 26, die Nufnaţ
me; 27. gaitireunblid.

Conjuncţiunea (Sa3 Vindetvort).
Cohjunceţiunea se împarte în :
a] conjnucţiuni copulative (anreilende Rinbemârter), d, e.
und, și; aud, încă; nibt nur, nigt allein, nit blo3, nu numar, fou-

dern aud, ci... ; fomvoBl. .. al3 (aud), atâtii câtii ; erjtlid, mat întâiu;
dann, apoi; ferner, mal încolo; enblid),
în fine; nâmlid, adecă
b; conjuneţiuni disiunctive (entgegenjegende Binbeimărter).
aveber . . nod), nici.
nică; aber, allein, dar, Gusă; je... bejto, cu câtii..,

cu atâtii; Bingegen, dincontră; bod, dennod, totu-și; entroeber, ober, sai,
sati; oră,

ori; oder, Sai,

ori,

cj conjuncţiuni esplicative [ertfărende Binbetoărter).
denn, fiindă-că; folgLid, prin urmare; befwegen, debalb, de aceea, pen-

tru aceea ; Darum, de. aceea,"

-

oa
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d) coniunețiuni de timpii [seitlidge Vinbeărter].
„aber, aupă-ce; înbem, pe când; als când [ca]; wenn and), wenn aud
gleid, wenn aud) felbft, când chiar; jobalb. (co); fală, în casă că; meil,

fiindi-că; bi3, până-ce; bidon, obivogt, de-și; ofne baă, fără ca; Îo bas
astii-felă că ; 06, dacă.

"105.

Der udă fa), da der Mabe! die Vltăre der Gâtter Deraubt?
und bon ibren Opţern? mitlebtes. Da. dates. er bei Îid) jelbit:
„9% mâcfte og! wwițjene, ob der Nade AntBeil? an den Dpiern Bat,
voeil er cin propgetijer Vogel îjt, oder 00 man ibn Ţic cinen pro:
ppetijoen Bogel Bălt, teil'er fre)? genug îjt, die Oper mit ben
Găttern gu tpeilen.“ MBomit fann man die Qiigen!0 bergfeiepen 24!
Mit Sdnecbăllen!2, arin? VBeil fie grăjer wmerden, je tweiter fie
geben, bi fie ulegt jebmelzen'* und jid) în nidts auftățen'+. TBesfatb
miijjen tir mie auf den norgenden Tag!5 berjăicben!s, vas ivit
geute tb fânnen? TBeil mir nicht ivijjen, 06 ivi morgen nod
(eben.
1. corbul; 2, a răpi, a prăda; 3. Jertfa, sacrificiulii; £. a trăi (cu. « «) .
5. denfen, a cugeta; 6. așă voi să sciii ; 7. partea, porţiunea ; 8. pastre

_prorocitâre; 9. îndrăsneţă, neruşinată; 10. minciuna; 11. a asemâna; 12.

globii (cocoloşi) de zăpadă; 13. a se topi; 14. a se disolva; 18. diua de
mâne; 16. a amâna.

Interjecţiunea (Da3 Empţindungâtvort).
Cele nai însemnate interjecțiuni sântă :
ag! ah! feija! el! woplau! er bine! web ! durere ! o ive ! auleo!
pfui ! A! fort! meg! departe de aci! Goabe! ptcată! [pagubă]! ftiltet
tăcere ! porivărtă ! înainte!

etc.

:

106.

|

Ah! fără sănătate, ce-mi folosescet unii regată ? O! dacă
înţelepciunea? ară fi visibilă, câţi adoratori* n'arii ave? O
.

.

«

.

—
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cerule! ce mai aştepțit tu? Ei! ce-mi spui tu? O Dumneqeule! George a muritii! Nu! acâsta nu-i cu putinţă! dânsulii era sănătosii. Inainte! curagiulă să nu vă părăsescăs!
Cerule! ce bucurief, că a sositii fraţii noștri! Vai mie?, mmiamă perdutii totă averea! Să fie de bine$, amice! Să trăiască? regele! Să trăiască regina! mama nenorociţilorii !
Ce minune! ! La revedere!!! !
1. 1va3 miit mirș 2. bie Meispeit; 3. der Anbeter; 4. roarten; 3, ver
faţien; 6. die Şreube; 7. 1oe$! meiner; 8. mobl Befommă; 9. câ 1ebe; 10,
mel ein SRunber; Îl. auf Miederfepen.

”

=

8

j

,

DAL

DI

îut9902995

“ua(p1]025

'3 — pu
“pug

“apuag
% —

9 — 1039

—

—

“pag “029

—

—

“ue

oaze

uooag |

1 “19691239

“ouțurgat “139]q

“epns 2 “u3u]9

203979

9693279

“pla

“eo % "uoquiq

“opu e 1130319
“uosrut 98 e “13090129

*71030 2 (1197919

—
_

“pură os e maus
“udaao e /1t97]299

“vo$nur e “54139

'opunase 2 4130499

—

“mSars as e “u3i2)lq

%—2]5ag

——
—
..

—

-

..

Ei

QAILINIINI

40092 u Up

“euopa0 * (1133042029

“autaq

—

—

'3

“odoouz
—

—

%—31]6a1]g
“e "20

Pui ap

e

ATASUAA

o

N

e3na e 0999 ||

*51o0q “5319

—

—_

'3Banq Bag

“1

—_

t2ivyq
*970q 1399

“9Qung *Quvg

“oja

OLOAINANL

ALNISIId
"LONNfANS 1$ "DIONI | QALLVOIONI

ALVINDHAUAN

“YDIIABVAIY UXIAUO NI uvdasv

. |

bat “png “png

*3)02ţo9 “104vlaq

'3 — "ouba

“suupBoq tuuv639

“alla “Sora

13y0q “09

*1[07920
“guta

A

“pg

*u3Qun939
239319

*39ag 1009
îadQat39 'Boatg

“4373938

*10970999

30219
*9B3at3q

“9uuutnlog “aitb[3g
“aq “avg

4190311925

“u960q39
“50029
“uwilag
“a

ma

“3Shojlog

*J51429

12pv9

ANI

—
—

“uaututa [29
“utaţ0 935

“39139

A

u2ljt936

"254

“ouiDag

:

,

a

<udunobg

“ul lg
“uojtgej2q

“uapugab

.

"DILLUVd | QALLVIAdN

rasi

_.

192

,

iuli

“pa—yjauul
%— po]
*% —yjugl

=

“vougur 12 “409|]

no epquuu 2 futoa(jvj

paote CU9)v]

“sud
“usanuj
“urs no 07uq 08 u fuo(p3j
“opurad u tuoGuvj

“uansta

“updumno e “uaBpaţaa
rzods os e “opaa(plaa
“vunsaa t “119]Jv(pla2
*03uggs e 'ua(plQ]a3
Bou 1 (1934719
“uțuus e “uoquudauua
“epueurooaa e “ua(jojdur
“yonrad e “utoBuvjduua

“Sa “lol
—
—
q—lpupla
—
“p—bplua
—
_
—
q—iBupidu

“o9nd 2 “uojanQ
"
“opumnazud e “uoButaq
“exo0dŢ 2 “119(p[24Q
“4uud03 os 2 “49Bu1q
“pugă os v Ca9ju2a
“oonpe e îutGuag
“opae g “Mautnag
'o3ueds e todua 1 '1136p5939

“QAIILINIINI

“lava “Java
_
—
q—bphaa
—
—
_
—
—
—
_
—
“9 - iprag

*25% *g "29% -g

"LONALANS IS “DIONI | “A LNISAUd
QLIIAUAINI
QALLVOIONI

,

“alama “plana
*Gunaa, *Buvaq
*spleaa “lploaa
“aDuga “Buna
“9lpoa %(pvq
“optpuag “otpvaq
|(3pouut929) copututpag “opiuvag
*9(pnag (pvag

'99gata3 'Baatao
“spvalplaa *pra(plaa
-“9)alpla3 “9abplaa
“561725 'fploa>
%920739 2079
“9qunjduuna *quvldiua
“oxGlduta “Gojdu
“oja “Baldur |

“ln “do

19733) “pu

tsqupi “quo N
“al “(poj
“9uj “Suuj

“—laqy

—
s99uaa
“plaa
“Buna
“9puq
*38utag
98040339
“prag

*9pau
'putplaa
“apți
“(plaga
“91933
“Quit
Gouldu
“9Buvldiua

“9

“avi

“sau
“ol
“39uvl
“320 aul

“utopjulad

“uoqun od
“uoy(pals$
uoBuvh$
av]

“u|[3839

a

*192(v459
“uoBoata3
“uopoatpla
“u9)Jo(pla>
“uta(po]33
“11910329
“vagin data
“uoQajdua
“uoBuvlduua

.

_I

OILLIVd | QALLVIAAINI

_.

“lana35
- “uoGunaq35
“uatploa005
*u95unq35
(0vq39
“3(pv2959
“putvaq35
*13(p03935

DIUL

193

“5410036
“uațlia630
“uoqva635

'470d
*|4920

“991240 “pag

“olita “jad

9ot
*341979
*30912)8

“outut] 5

faelid “Gogh

905 “pub
'3p10 “îp1)6

“putine75 “uttuto7d

199929 “quad

1093411835
“143(p1635

“(o46p[0

'9Qv36

“u9Qo(p5

“3lou0

“ua

“uajuab

tolnuto0 tgvu$
*99789 41v5

“u3Guv6a5
“0036031095
“11970q39

€19770026

“nd

-

"099
19013098
19791039

s99u0 “Bud
*9(po4028 0134030
*940935 “096
*3980 *qv0
tavq35
“9apgab

„2009Q3939
11910036

192095 "209
“aaga] 4202]

“oval “gaj
“aa)l “Qajl

ofojl “doll
“900049

«gaial
“ao

“pen “ol

*[

“atig]] *Bojl

3024]
“pl

“9a91aj

“910

”

1320030
94006

*4t32010536
„+u9202[p5
“uo|la2b9
“usțloy5
<a)
“Bold
“uo(pojpd

“ua

- 1006

sad “land

opit

“sunas

.

„+

“puț e “ozvl

“udgs 2 “uagva0

“eondu we îu9]i3a0

€ (ron e “autitii]d
“moaunţe 2 4419749765
“cuvunsst e (119(p19]5
îusaaa ue “Uafad

-

“ua$ay]] vo

“uănspo e cuouuțara

e “iul

“Suzu aul
ezuqs u î0o4jl
“nordlurg 2 €4t97(p2)4

:03ua

-“deop u “3200
“mţoSqur u tezadap 12 *0093313]
(oxosdop 21) touguu e full]

“posuu' (11320Q29

“Soppuitsur 8s e ju.
“mjoad 1 C1097p35
“rnqsr te “30u4p90
o3our e î113(j95
“exodsoad v :119019020
“euopIo 1 “0197914090 7
“ep 1 (419030

“eysnă e “u39ou9

oauy os e “uafjolpja6

“uauu63g ra

20

“joutplod sa
“ul

200 06

“uaBuaq vo

4310 “jaso
Y — 121938

etaj “ul
“tb “e “ "3

13:

I. Cionca, Gramati ica limbei germane,

194

|

—_

„

tuo]796

“uQ34tu36
<uaj(pvua
“950355
*u503759
“09(j9455

2003941756

“on
“90738

“944

“aqgaul
“ogvut
'30%
13833]
19615]

49033)

t9jnb]
“15
“(poa

19040]
“3304
"19UN0g

“19qv)96
11920335
“quuaga6

“u9(poag35
“aMUu0

—

.

%9]9] *SV]

“5Qamut qauut
“dojo “avut
'55a 'B0]
+00] +60]
“90154 “oi

da 9

“oja fo
*9851 439
%3Q1] “01
19207 (203
amuz

%3%pQ33 *(po33
“ouuoi

|.

|

—
—
—
—

—
—
—

pala
——

——

—
—

9 —3jupi
“3517 “alallv]
—_
—

—.

(as

_
| atu

2 1! aoy os

“o e futa]

“bud os e fuga
'Uaj(jviu
“eurorur
“ţurua 2 23049
“eo[no es 1119031]

“paozus tu *19049]

“ap aunaduț e 'U2419)

*uSroe e “talv]
“ese e A03|lU]

tpoovouz e U9Q0]
dau 7 “UA

să

“Taz os e f1t3(pa1a]

“oynd e “uuug

cpiaa ră cusur
—

“UD “jug
—
“UD

“qdnro 2 “(u361319) fuajaug
ivuns e (ut5du]]
”

—

—
—

"MUDI

—
—

—

“alla “Aug
*99up]] “Buy

“oosguna, 7 'It3uu24

—

—

“ind

“ajoug
“aug

—

“IvQ

“ualjutqa5
+490un7]35

—

“jo

“3990 ao

LONAlaNS 1S "DIONI | ALNISANA
RAILYOIONI
NLDANAAANI

QAILINIINI

"eorpuI e 'U2054

“oynfe 2 fu5jj

1993137 T97uuWI

“5uua]

'DILLIVd | QALLVAAANI

13020

“And

“puuvi35

|

“tbqodab

*03]10036

“Aa

“garowo 2: 134134
“so

—
13554

._
—

—_

“s3fha(035

“ag “ga
*99u0 “Dan

“oeq e “uonvd
“cuxmee “uaBuvd
“anod
*30uvă

—
=

“uanv(29
“u30uv(3Q

“VUauutt 0335

DAUL

195

“uouai(pla

“u320(p[55

“auatp|

*9a5(p]

“alui

“aa1olp

at]

'aa96) '206p]
“sup

“aq34pj “Qopl
alu! “Inlpl

“dej <Baj

“aljel dloj

“stpaa (poa

%373€9v| <a9€7j
t9[a1a “oa

“(poa

3nv|
*9jnvj
“9£J0|
“aja

“ua(po33
99093
*9%192

“a9pa 93
“oja “a

“uoqntple5
“utajjulpo9 *41900 [55
*3]]0]35
“ustyv99
“uojna39

- îu9p1235

“afgan “0793

“ato|j1395

*sQpva

“130295
„uoponba$

“open

401

“aytpaut 5pout
“sdIpuu “out

“Sătutau AȚIUuvu

“97Janb *ponb
“load "sat .
“Goi “Gold

“suo
“vu

“seu
(Sau) sola
oa

“nugpu nou”
“opiu +a

“nb
“opoad
“a6o7ţd

“uoja1ada5
“uaDogld35
“puuubus$
“utauuuout36
“asjuua$
“(poua9
“uajjautad

*19)]01t35

*4137]38 +o

CET

uoBauaq to

“ua! 6g vo

Uuu33q 1boa
“4901579 to

“mpa '9jOppa

“7 —iub
“ua]taa6 ro
“—rhuou
“hu
“Su Auu

“vu “zjovu
q=psuu

*93ns + “nul

“opun 2 “1l933(pj
“tagoo e tuanfur te 1199]2(p]
pIgd e “tublpj
“audsap os e “19Q13(pl
xanooz1 tualivipl

fojo203q0p) '9q e îuahtuj
“apa te “ILt]Vj
“europa e fuajita
”
foBInp e “unui
.
“edu e îuoduia
“soaur e îita(pața
“o3rore 2 “541131
“aura 2 TU9H94
“odna e (49592
*po97j 2 (N5gl2
“mypzs 2 “UȚva

“1zoasp e “3]Janb

“epnyr u tushaad

72 ADU

“muzorqo t “sold
tes0np e usjiojd

“unu

“mp e “uou(joa
*mqoay e “toli

“poa v HadQtul
“exnsaur t “Majlaui
*o3nuu e UoAjatu

,

S

|

"|

.

|

|.

a
“uogumnartplob | -“uouuutonu (pls
“uoBanatplod

uopoaubpli |

,

“uopij(plaB

=

—

„

e
vaga
ol
Ol
oanatpl
„adeatul
ae pupi
“o€yarup]

pei

Na

“ —0ujbpl-

4 = ulei

.

—

.

a

a
Dai
| |
“72 = aopaaaGpl
Z

Mie

IT

—

i
cual “boa

N

“afară o
“u9%13)l
sg ro
.
| — =

e |
E
“299(p| *gotpl

iai

| ei bul
squnitpl “auntpl

SEuel e

MI

a
E
oluei dul

200 o!
DD
Mb
a
aa pa
gold CAN
goal
paul
o |
o —enupl
*fjomubpl
area |
“uda vo

ogaiGpl «poa ol

“aqaoutpţ
“ouzuttya(pi

[|

scurţi
, “aQupanlp| val
outuirpautpj area

papi |

“9apaupl
“paatpl
2papl
"29joalpl
“9uvatpl
“anul
“Epuulpl

”

“Spatpl

i
-

“94aytp]
.

“enlpl

|

"aBataupţ “Ooţaupl

.

3dojol
“jol
“quite

a
“a0aupl

Ă

o

ANS ta
15 "DIONI | RALLV
ELNIOIONI
SAA |
OILUVd | QALLVIIINI | LONOf
roa

ctagofp[sb

“uojpb6 | “uaqiunt (plai

«foyobd

aa

“all pb5

moaoantplad
*uopa(pla0
“uaa(p [od
“usgoratplab
112g02(pla6
„uogatubplob
<ustzotulplă

—

DAU

|

|

“eo x “utoBpooul

N toazdstp
aqunau(p
| douug o “natatie (p
“purae “apa

“eroand 1 “uazpatlp

“egumug e ctpoalp
“etns x «uatabpl
0108 2 14139236
“uduzu$ 2 “uognvalp
com e abanud
“do e “uotyauu(p
“una e “ogiaup
"mazauz e “Dup

98 e 1(pr](pj:

r

e odnrdu

|

.

e > u9g “uaqaitpl.
ji |

“urodsap e “uaquidp
“vobndurg:o “u%2ip|

“ţutop e “ulvji:

St ja v “uodujpl

“usrang

„
“eprpo "uodatj(p
uț
te
- , “uoolur
ds
e p sall
da
>
os
„ugpd u nos » ol bpl

|

”

at

OAALLINIANI

|.

-

-

.

:

Ă

i

|

”

-

-

.

E

Di

”

2

,

|

|

“aluaș “va

*993737 “Snap

“ay

“aug

*39va

|

“utalţoa39
“uabva9
*uv(339

“7 alla
<a nt -

“ — dej

tau) “op
+9 “a
„ Safpraul "pal

“oul “oa

“234
“aaa
“osoși

—

“au

“uoDuţaq mo -

—

“uauuţ62g 20

pal “fpaj da

| *U39a(p| o

“uoBinaq o
“uoffaui %o
“Ut9(p3aq o

“7 —ipul
9—alouj

“uodpulpl vo
“ut97(j3j2g ro

“uozu o

“uodoyp5

“7—70024)
“quvj

“pui “pun

“oqun

“agappl *gavil

“o0auj

. fofppul -“ponl
“ouupdj “uuuvdj

— al
“do “vj

“apopod| *ajopv
d]

tul

"one «al

„ Saaatpl “a0aitpl
“oDupailp| *Buvaitpl

Gal "Gol

“97a0u34 îjauvl

anu)| “uvj

“aBunaitpl

ce
aaua|
"ala *Qouj
“9a2gaipj

ao

op

“Mod! -

cauză]

“pl

apa

“qaul

“uoppațlaf
„4ua(p1al55

.

*u9920)[5

“pauled

“*uoquvylod

“uto(poșlad

“utoatito 4(30

“utop]vd[39
“od
„ Sualbol5

“opun(35
1037703 .

“quvl3
“1(3(35
“aaa (pp
“o Dunaulplo$

-

:

“and.

fu3Gvaţ

“1aouru % “u9ljaaţ

“uoan

2 (109809

“oaey e “un
|
=pudsrp e €0197134)
“20877 e fU3(p13aţ
“Surdu e fu9907
“nd e opun
“Tanou 2 f4199397

tony v “uta
“es e 09([]
“eâuq e po]

“edoţug e “up
” “aus e cuoBuad

"doză e îuoSotad
îuqaoa 2 “uatpoad
*00109 e fuoutuid
. “edmos e mad
- unoguyde 2 "uo]vd

CMouutt

“pqoas a “u9)Ja
'9poă v “Ut

“pupă os

“epunynos 09 e ful

e “IQ

“mnugo v futoDu
“oqaoz u “4

"our

“9poa t ((p
„“anf e aaa

“eaqia e “Buculp

198

“uobunaat>0
“u39afs0
“uta (p31%50
“jjoavd

“navd

|

|!
|

“Sat “ana

*sBugaut Buvout
“9Bat *Bof
“oa “Gat
“apppoat *apppoai

“alla

“sBuyaut
“gat
“atat
“(ajpaau)
-

“Vaţ

“99gai “Boa

QLODAZUBANI

—
—
—
“tat

“poat “yo

—
—
—
jar şygias

—
—
—
—
“avar “piara
“uogaa]l to
“u9Qu3| to
“ua [io2ă o
—
alau nl

“ora nplpoau

JaBaaqjo aaa
“u9$fat]] 20
“N9Q29]| to
—
“uoguiţ xo

1409919]q vo

Tpuay “ja

QALLVOIONI

-LONOIANS 15 DIONI | ALNISEIId

IRA

“olpua “sono
*33Q7290 *207298
“odpa3a “4|v6a3a
"
ÎN
1%9Bgaș *Boaţ

“oprea “(prat
“30904 fqoai
“sfpluaa “pina

“oqupat “quvat
taBgat “Baa
“olagat “java

“aQuţai
“Gata
“jaţat

“apa

“app
aq
“afpivat
“oj(poa
1331344330
“4uBaa

|
!

“uliu,
“3207294
“uo[joBa5a

UAI

san

“a

“3Sap

'DILIVd | QALLV

“uapaap$

*41900275

“uooaud

“ua(prat$
“uoqoaud
“uotplvav5

“usqunav$
“uadoard
“uaaoat$

DAUL

Oct:

fuoGurat
e “ua(jout
e “uolat
te “360

“mos u “toli

“ps u “uţzor e
oder
“usnou
“104

2 fatopai

102 19pg e *UOQUţAL
“ons
“tapyugo e îut9Ba104
“voanae e “utajad0ţ
“od e “u[oaur 1 “1993304
“esorpu os t “(pl| uoqusat
“upae 2 “oua
“o3uayoa 95, e “o(ppul
" tosoţ « tuagaat
“ereds e “uo(plvoi

“tagyuno

e U9paț

“8os910 2 tua(pvat
“opzod 2 î09231]298
“un e “uto|loba20
“uxgdns es e (109994aQ220
“204178 18 (109023Q420
“ujotug 2 “u36yap
"og te fatoguaţ

“uo e “11391337

“eorgo

QAILLINIAINI

Armata și îlota (Mrmee und ălotte).
1. Tie Xrntee, Da3 cer, armata,
stea
die Rinientruppen, trupele de linie
cit Armeetorps, unii corpii de ar-

cine Divijton, o divisiune

mată

eine Brigade, o brigadă
cin Regiment, ună regimenti
cin Bataillon, uni batalionii
cine Rompaguie, o campanie
cine Edhwabron, unii escadron
die Eynjanterie, infanteria
ein Șubfolbat, unit pedestru
die Garbe, garda
cin Garbiit, ună gardistă
cin Săger, ună vânătorii
die Stavallerie, cavaleria

ein Reiter, unii călăreți
die Reibmadye, garda personală
eine Range, o lance
Die Oirtilterie, artileria
ein Bionier, unii pionerii
der Urlaub, concediulă
der Şreiwillige, voluntaruliă
xefrutiten, a recruta
cin Retrut, unit recrutii
die Garuijon, garnisona
die Rajerue, casarma
ezergireu, a exersa
pie Sade, paza
die Ehilomadje, sentinela
die Ratrouille, patrula
bie Parole, secretulă
vie Manăver, manevra

ein Învalîd, unii invalidă,
ein
cin
Vie
der
der

Cifişier, unii ofiţerii
iinterofjizier, unii subofițeră
Bejărberung, avansarea
Generalitab, statul majori
Sbiutant. adiutantuliă

der Dberbejeplsfaber, comandantulii șefii

der General, generalulii :
der Oberit, colonelulii ,
.

der
Ver
der
- Der
der
dec

SNajor, maiorulii
Dauptmaun, căpituvulii
Ricutenant, locotenentulii
Şăbnri, stegarulii
Șeldwebel sergentulii majori
Sergeant, sergentulii

der Sorporal, caporalulii

der Regimentăgeijilide, preotulă
fai
*
regimentului
cin Militărarat, ună medicii militarii

cin Tbierargt, unii veterinari
der Tambourmajor, taraburmajorul

da8 Soru, cornul
der Gornilt, cornistulii

Der
Vie
die
der

Trompeter, trămbițaşulii
Trompete, trămbița
romei, toba (doba)
Trommler, toboșaruliă

die Paute, timpanulii
die Trommeljtâde, ciocauele de
tobă
der Bapfenjtreid, retragerea
Vie iiniform, uniforma

cin Majjenrod, o tunică

der Sragen, gulerul
die Epaulette, epoleta
die Degenquafte, dragonulii
die Sotarbe, cocarda
der Velimn, colfulii
cine SBatrontajde, o gibernă

die Şeuermajie, o armă de focă
Gemajțneu, a înarimna
da Gemegr, puşea
prățenticen, a presenta
die SRijtole, pistolul

der Qauf, cursa (cursulii)

der Sabu, cocoșulii
der Driidter, trăgacea.
- da8 SBajonett, baioneta
[aden, a încărca
die fadung, încărcarea !

bie Stugel, ghiultua, glonțulă

eine Patrone, ună cartușii
da3 Ediebpulver, crba de puşcă
ein Magazin, unii magazină

şteleu, a ţinti

Teuer geben, a da focii
ÎGiegen, a împuşca
“ ein Eug, unii foci, o împuşcădie
eine
der
"eine

-

verfolgen, a urmări

der Diidug, retragerea
de

die Vombg, bomba

die Sranate, granata
Schiwert, spada
Siăbel, sabia
Dol, pumnalul
Grijj, mănierulă

die Edjeibe, ttca
Der Strieg, răsbelulii
der Majjenitilljtanb, armistițiul
grieben flieben, a încheia pace:
Strieg erflăren, a declara r&sbelii
ein elozug, o campanie

ein SMaritag, o di de marşă

Sajttag, o di de repaus
Mortrab. avantgarda
Nadtrab, arieră-garda
Borpojten, anteposturile
Epion, spionulii
dager, o tabără
Belt, ună cortă
Bivouat, bivoaculă
Vagage, bugagiulii
Proviant, provisiunile
Îlberlâufer, desertorulă |.

Da
Â

.

Defeţien, a ocupa
die Befatiung, garnisona,

2. Die Şlotte, flota

da8 Sanonenboot, canoniera
die
die
die
die
da3

regatte, fregata
Storvette, corveta,
Brigg, brigulă
Shaluppe, şalupa
Segelidiiţ, corabia cu pânde

da3 Dampfidiii, vaporul .

vertbeibigen, a apăra
die Bertbeibigung, apărarea;-

.

pliinbern, a prăda

belă.

"der Oingrifi. ataculii

4

:

die Sapitulation, capitulațiunea

RanseriBijje, corăbii cuirasate

die Edlagt, bătaia
der amp, lupta
e
angreifen, a ataca

ein Selb, ună eroii

Gelagern, a asedia
die Belagerung, usediulii
erftiirmen, a da asaltii
die Bloctade, blocada
der. Sturm, asaltul

die Ccemagt, puterea maritimă
die Sarine, marina
die Edifjfabrt, navigaţiunea :
der Scefabrer, navigatorulii
cine Şlotille; o. flotilă
eine Ran;erflotte, o flotă cuirasată
da3 Ediji, corabia, nava
cin Sriegăiiij, unii vasii de răs-

da3Sriegâgeridt, curtea marţială

ftegen, a învinge

die Sludt, fuga
der Slidiling, fugarulă .
der Striegâgefangene, prisonierulă
befejtigeu, a întări
,
verjpansen, a se retraușa

die Befejtigung, fortificaţiunea

die Slinge, lama, tăișulii

ein
der
der
die
der
ein
„ein
da3
die
der
der

erleiden, a suferi!

die Berfolguna, urmărirea

- tun

da8.
der
der
ter

fiegreid), învingătoră

die Ricberlage, înfrângerea
gefălagen, bătutii
die Bejiegten, învinşii
der Berluit, perderea
fi) ergeben, a se preda

tură

Stanone, tunulii
:
Batterie, o baterie
Mtârfer, mortiera Ranonentugel, o ghiul6

der Sieger, îuvingitorulii

-Da8 Şlog, pluta
das Suder, vâsla

ein Ruberer, unii veslașii
Dia

-

nusriițten a înarma, a echipa
die Şragt, încărcarea

die Tolle, lâna

bejradien,

der Atlas, atlasulii:
der Cant, catifeua *
der Pliid, pluşulă
der Slanell, flanela
der Strumyf, ciorapulii
Getrănte, btuturi
der Berbraud), consumaţiunea

a închiria

die Baumivolf, bumbaculii

o navă

der Sompab, busola

da3 Centblei, firulă cu plumbă
der ARafi, catartuli

da3 Cegel, pânza năvii (fig. nava)
ba3 Tamvert, cordacele
da3 Tau, funia

grosă

(pălimarii)

die Strid/eiter, scara do frânghii
die Slage,

einpaden, a împacheta :

bandiera, pavilionul

auSpaden, a despachsta

aujştefen, a ridica în susii
cinşieben, a lăsa josii
da5 vanben, debarcarea
die Scereije, călătoria maritimă
die Sectranfgeit, bola de mare
der Safen, portulii
Der XeudttBurm, farul
der Edjiijibrug, naufragiulii
jtranben, a ajunge la mală
" umiverfen, a răsturna
îinfen, a (se) cufunda
der Satroțe, matelotulii, matrosuli

der Eteuermann, cârmaciulă

der Vauptmann, căpitanulii

der
der
ein
eine

Aomiral, admiraluliă
ScerâubDer, piratulă
Ecegefegt, o luptă maritimă
Gecţălagt, o bitaie maritimă

"9, Comerciulii și industria
(Der Qanbel u. die Sbujteie).
da3 Gemerbe, meseria, profesiunea

der Gemwerbflei;, industria *

der Raufmann, neguţătorulii
der Ecehanbel, comereiuli maritauiden, a schimba
' — [timit
der Taul, schimbulii
da Gcidăit, afacerea
Sandel treibeu, a face comeretii
fn) guriidzieben, a se retrage
Saaten,mărfuri
„ Yaarenlager, depoi de

die Seide, mătasa

-

mărfuri.

cine Edadjtel, o cutie
cin Bertăujer, unii vendătorii

der Srâmer, precupeţulii
der Stunbe, mușteriul i [eumpărătorii]
vertaufen, a vinde
cine SBrobe, o probă
der Preis, preţul
fcite Breije, prețuri

:

fixe

billig, eftină
tpeuer, scumpii
verlangent fir . ., a cere pentru
Tedneu, a face socotila
bezaplen, a plăti
quitticen, a achita

die Duittung, chitanţa

empfangeu, a primi
auf Srcbit, pe 'creditii :
verjteigern, a urca
der-TRartt, tergulii
der Şaprmarii, belciulii
cine Șiruta, o firmă
der Sajjier, casierulii
die Attien, acţiile

cin Goupon, unii cuponii

die
der
„die
« die

Budiiibruug, contabilitatea
Budhalter, contubilulă
Biider, cărţile
doppelte, dubla

die cinjadye. simpla

Budţiibrung, contabilitate
da8 fauptbud), eartea-mare Goll, debitulii
Saben, creditulii
"
der Sorrejponbent, corespondenA

tulă

da3 Catunm, data
bie Iinterjăyrijt, subscrierea
der Bricjumfăjlag, pliculă, cuverta
guiieaelu, a sigila
da3 Siegel, sigilulii

Giegellad, cera de sigilatit

cine 9orefie, o adresă
die Reinjopriit, scrierea curată

die Slabbe,, bruionulă, ciorna
unteritreid)en, a sublinia
die Ginnabinen, veniturile
Die NuSgaben, cheltuielile

der
der
der
der
der
der
der
der
der
der
die

Dandihubmadyer, mănuşarulă
Ceiler, funarulii
Gerber, tabaculii, pelarulă
Cattler, şelarulă
Glodengiefer, clopotarulii
Emir, ferarulă
Ed)loţer, lăcătușulii
Sufibmicb, poteovarulă
Amos, nicovala
Samimer, ciocanulii
Şeile, pila

cine Edraube, ună şurupă

die Riiditănbe, restanțele
die Bilang, bilanţulă
Der Getoinu, câştiguliă

cin Sufeițen, o poteoră
da3 Ciţen, ferulă

der erluit, perderea

der Magel, cuiulii
der Vădter, brutarulă
der Sei, aluatul

der Stapl, oţelulii

die Saţie, cassa
zablungsiăbig, solvabilii
banterottiren. a bancrota

cin Mediel, o poliţă (unii cambiiă)

protejtiren, a protesta
cin Sapital, unit capital
Bte Binfen, dobânda,
der Suder, usura, camăta
der Muerer, cămătarulii
leigen, a împrumuta
die Edulb, datoria
der Suloner, datorniculii
der Glăubiger, creditorulă
„Verjeben, a amaneta
ba8 Biand; zălogulii, amanetulă
auslițen, a deszălogi,

a răscum-

păra
eine Sțabrit, o fabrică
fabriziten, a fabrica
der Vudbruder, tipografulit
Budhorudertuuit, arta tipografică

Bukbruferei, tipografie
drudeu, a tipări

der Siiller, morarulii

da8 Megl. făina
die Miible, mâra”

der Mebger, măcelarulii

foblagten, a tăia [vite]
der Maurer, zidarulu

der
der
der
der
der
der
der
der
der

SNortel, molozul,
Ralf, varulă,
Tapezierer, tapisierulii
Dred3ler, strungarul :
Magner, rotaruli
Bottăjer, dogarulă
Săpfer, olarulă
Şrijeur, triseruliă
Barbier, bărbierulă

; Der Rammimader, peptenarulii
der Ccifenţicher, săpunarulii
ein Gejelle,.o calfă

cin Regrling, unii nceniciă
der Rontratt, contractulii

der Arbeiter. lucrătorulii

cin Drudicgler, o erdre de tipari
der Budbinber, legătorulii de cărți

die Mertitătte, atelierul

Drofegiren, a broşa
der Dptifer, opticulii
der Ilprmacher, cesornicaruliă
der Rărber, boiangiulă
-,
der Sdneider, croitorulii *
det Dutmader, pălărierulii

da3 9iab, măsura
mcijeu, a măsura
Slajter, stânjeni
Slădeninbalt, suprafață

cin SBertzcug, ună instrumenti

der Rubifingalt, cubul

___203

|

Govidt, pondă
bie SReile, milulit

die Ouabratmeile, milulii pătratii
die Elle, cotuliă.

Nume proprii (Gigennamein).
l.
| England, Anglitera
Europa.

1. Europa,
.
Rumânien (Nomănien), România
die Maladei, Muntenia
die Moldau, Moldova
CerDien, Serbia
Yoânien, Bosnia
Qbanien, Albania
Theţialien, Tesalia
Aacebonien, Macedonia
Thrazien, Tracia
Rumelien, Rumelia
die Tiirtai, Turcia
Griegenlanb, Grecia
Bulgarien, Bulgaria
da3 Banat, Banatul
bie Militărgrenge, graniţa militară
Elavonien, Slavonia
Giebenbirgen, Transilvania
Angarn, Ungaria
„Gaişien, Galiţia
Butovina, Bucovina
Stalien, Italia
Biemont, Piemontulii
die fombarbei, Lombardia
Benetien, Veneţia
Carbinien, Sardinia

Tosfana, 'Toseana

Meapel, Neapoluli
Cişilien, Sicilia

|.

Epanien, Spania

Rortugal, Portugalia
Srantreid, Francia
Gallien, Galia
die Rormanbic, Normandia
die Bretagne, Bretania
Savoyen, Savoia
die Smeiş, Elveţia
SSollanb, Olanda
Belgien, Belgia
Grogbritannien, Marea-Britanie

Eduttlanb, Scoţia
Srlanb, Irlanda
Gtandinavien, Scandinavia
Edywveden, Suedia

Morwegen, Norvegia
Dănemart. Danemarka
Y3tanb, Islanda
SDeutiilanb, Germania
SBreuben,

Prusia

Bayern, Bavaria
adie, Saxonia
Cljag, Alsacia
Sotbringen, Lotringia
Dalmatien, Dalmatia
Tirol, Tirolulă
Bopmen, Bohemia
Sâăbren, Moravia
Eplefien, Silesia
Mublanb, Rusia
SHolen, Polonia

MBejjarabieu, Basarabia
die Srim, Crimea *

2. Qifien, Asia

Sleinafien, Asia mică Dnatolien, Anatolia
9lrmenien, Armenia
Oyrien, Siria
Matăţtina,Palestina
Arabien, Arabia
Verţten, Persia
Sigbanițtan, Afganistanulii”
Belubidiftan, Belucistanulii
- Subien, India
Vinboftare, Indostanulă
Syapan, Japenia
“ pina, China
Gibirien,

Siberia

3. irita, Africa
Stoppten, Egiptul

Rubien, Nubia .
9itpiopien, Etiopia

der abogajee, laculă “Ladoga

„“ Xbejfinien, Abesinia

8. Die Donau. Dunărea
die Volga, Volga
"- die Tei, Tisa
der Rhein, Rinul
die Shemfe, Tamisa
der NU, Nilulă
der Mifiilfippi, Misisipi
der Amazonenitrom, Amazonele
der Ohio, Ohio - :
der Drinoto, Orinoco.
9. Bucareţi, Bucureser
Paris, Paris
SBien, Viena

Tuni3,

Tunisia

Tripoli3, Tripolisuli
Dlgerien, Algeria
Sarotto, Maroca
Gaţara, Sahara
Cenegambien, Senegambia
Euban, Sudanulă
,
Giibajritfa, Africa de Sud
Guinea, Guinea
4. Oimerita, America

Morbamerila, America de Nordi
- Bentralamerita, America centrală
Siibamerita, America de Sudiă :
bie Vereinigten Staaten, Statele- Unite

Brafilien, Brasilia

5. Muitralien, Australia,

Rondon, Londra

Meter3burg. Petersburg
Sonjtantinopel, Const: intinopolă
om, Roma
£eipsig, Lipsea
Berlin, Berlin

Atben, Atena
Den, Buda

6. Die Rarpatpeu; Carpaţii
die Mpenninen, Apeninit
der Bejuv, Vesufulii
der Baltan, Balcavuliă

Pejt, Peşta

der Shmuarşmald, Pădurea Negră
Bogejen, Vegesii
Pyrenăen, Pirencii
îtralgebirge, Munţii Urali
Rautajus, Caucasulii

Reubmarit, “Mercurea
Reidliră, Nocrihă
Edăjburg, Şeghişora
Rep3, Cohalmii
ebiald, Medeașii
Biftrit, Bistriţa ”

da Giâmeer, Marea glacială

8Plaujenbuzg, Cluj.

TBeibea Meer, Marea albă
i
Ntlantijeer Ozean, Oceanulii at:

TI.

lanticiă

SRittetânbiţesameer, Marea medider Pecebujen, Golful
" Die Mecrenge, strâmtârea de mare
Ser, Marea

der Stanal, Canalul .
Şinifoer Meerbujen, Golful

negră

nică

.

Sroo5, Orăștia

dieStorbiileren, Corâilerii:
bet „6Vimboraso, Cimborazo . Die Deere, mările

terană

Sermauţtabi, Sibiiă
Sronjtabt, Braşorii
Sarlsburg, Alba-Iulia

SRilBlbad, Sasi-Şebeşi

der Bimalaya, Himalaia,

Siwvarzeă

|.

Benebig, Veneţia

Polynejien, Polinesia.
*
eu. Guinea, Guinea nouă
Neu: Vritannien, Britania nouă

„Die
die
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.

Totbeâ Steer, Marea mortă

10. Mbrapam, Avrami.
« .

Aferanber, Alexandru
Ondrea$, Andrei
Mugult, Augustă
Bajilius, Vasilie !Vasile]
Gat Carolii

* Gonftantiu, Constantini

.
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Demetrius, Dumitru

- Bionijiua. Dionisie

Glias, Ilie

ans,

Francisc

(corg, George!
Gregor, Grigorie

Bierouymus, leronimii
Şeremiat, leremie-.
SYoBaan, Ionă
Toicp), Iozifă
Qazarus, Lazără :
Qubioig. L.udovicii: Martu3, Marcu
Mattbăus, Mateiii
TMiael Mihail
9Nojea,

Moise

Mifolaus, Nicolai
Taul, Pavel -

.

Peter, Peiru

Ţpilivp, Filipă
Mbolph, Nudolfă |

" Cabbas, Sava
Samuel, Samiulă
Etephan, Ştefană
Theodor, Teodori
Thoma3, Toma
Bictor, Vietoriă
TRilGelm, Guilomit
Badaria3, Zaharie
Qimalia, Amalia
inna, Ana
Marbara, Varvara
Glijabetg, Elisabeta
Belene, Elena
Magbalene, Magdalena:
Margarete, Margareta":
darie, Maria
Cophie, Sofia”:
Ruije, Luisa Qoijephine, Losefina -!

- .

" Soiatie Rosalia
Emilie, Emilia.

„ Imbrăcămintea de dame (Dic wweiblide Seidung).
1*
der
die
der

Sas Acid, rochia
Iinterroct, fusta
Sade, jacheta
darul, șalulă

der Duff, manșonulii

die Edniirbrujt, corsetulă

“Ser But, pălăria

der fam, peptenele

der Copleier, voalul
daâ Strumpfbanb, jareticra
die Ediirze. şorțuli
der Găger,

evantaliulii

der Somnenidjirm, umbrela
cin Ecideutleid, o rochie de mătasă
ein Mollentleid, o rochie de lână . .
cin Canuntmantel,
o manta, de ca-

.
tit
die Taille, talia
cin Morgenroă, unii penioarii :
cin feidener ut, o pălărie de mă„tasă
cin Etrobbut, o pălărie de paie
:
*

eine Morgenfaube, o bonetă

fi) die Daare ntaden, a-şi arangia &
!

părulii

oten tragen, a purta bucle
fledten, a împleti
die Daare, părulii
« die Sdjminte, dresulii, sulimanulii

Bubder, pubern, pudra, a pudra
“ein Diabem, o diademă
Dbrringe, cercei
cin Armbanb, a brasiletă

eine Broide, o broșe
2. Die Mafdje, rufele

Demben,

cămășile

“

„bie Măigerin, spălătoresa
fbmuţiig. murdari
die Stărte, scrobâla
pu
ausipiilen, a clăti

da Ceil, frânghia

îpannen, a întinde
eine Şalte, unit pliii
da3 Viigeleifen, ferulii de călcatii .

eine Ctednabel, unii acă cu gă-

Biigelu, a călca
3, năben, a câse
die Sapt, cusătura
_ făumen, a tivi

mălie
ftiten. a broda
Stiferei, brodăria
das Mufter, mostra
fpinnen, a torce
da3 Spinnen, târcerea

der Sau, tivulii (tivitura).
die Văjge la repara rufele

aus6efferu

daâ Spinurab, râta de torsii

die Nălerin, cusătoresa
eine Năbmajdiine, o maşină de

die Epinbel, fusulii
die Spule, mosorulă (ţera)
der Spinurodten, furca

cusutii,

cin NăBtijd), o masă de cusutii
cin Arbeitâfărbjen, ună coșuleță

Dăcteln,a face cu igliţa (croșetulă)
ftvicten, a face la ciorapi

de lucru
die Edyere, forfecile
der Gingerbut, degetarulii
eine Rahel, unii acii
der Şaben, firulă (aţă)
Geibenfaben, firii de mătasă
" SSBollenfaben, firii de lână
fein, diinn, bit, fini, subțire,
grosii

9

bie Gtridnabel, aculi de ciorapi
cine Mafde, o funtă (fonciă)
cin Ring,

uni inelă

da8 Shicder, corsetulii
da3 Dalstu), legătura de gâtă
der Giirtel, centura

ES

«

PARTEAY

III.

==

Sintaxa (MBortţiigungalebre).
I.,

Despre

articlulu

definitu.

1. Articlulă definită se întrebuințeză înaintea unui substantivă, luată în sensă hotărită, d. e der Stern. steua; die
Eonne, s6rele; da3 Şirmament, firmamentulii,
2. Articlulă se pune înaintea fie-cărei vorbe substantivisate,
d. e; Gott îţt e3, der în cud ba MDollen und Bollbringen
ivirft. Dumnegeă este acela, care opertză în voi voinţa şi înde-

plinirea.

|

Steine Gejeţie imaren nod) borpanden, die bas Meine unb
D eine aus cinander jejten. Nu erai âncă legi, care să fie deter-

minati (ce-i) ali mei și ali tei.
3.
lori
u)
rică
b)

Articlulii definită mai se întrebiuințăză înaintea numeproprii :
în limbagiulă familiari, d. e. der SDeinrid lect gut, Eu- învaţă bine;
cănd numele propriii servesce de nume comună, d. e. ben

Mleranbri Tejen, a citi pe Alexandri (adecă operile lui).
*] Partea acesta conţine numai unii mică estrasii din sintaxa 'limbel
germane. Pentru edițiunea a doua, autorulii promite a complecta și a în-zestra acestă parte cu mai multe reguli, teme şi versiuni.
.

„a

.
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0) când este precedată de uni adjectivii calificativă, d. e.
der Beilige Qutas, sfântul Loca ; der groje Cdjiller, marele
Schiller.
XI.

Despre

urtieclulu

nedefinitu.

Articlulii nedefinită sai nehotărită se întrebuinţeză :
d) înaintea umă substantivă, întrebuințată la sing. întruni
molii nehotăritii, d. e. Gin chriviirbiger Grei3 mit fablem Gaupte,
ună cenerabili bitrână cu capuliă pleşuvii (chelii).
") înaintea substantivelor, întrebuințate cu predicată, d
e. Şd bin ein Solbat, că sântă soldatii.
€) înaintea substantiteloră, întrebuințate ca aposiţiune, esprimândiă o stare sait o condițiune,d. e. Soanu, cin Şiingling
"bon grojen Găfigteiten, Luni, unit june de mare capacitate (de
mari talente).
XII.

Suprimarea

articlului.

Avticlulăi se suprimă:"
4) înnintea numelorii propri de țări, de orașe şi de regiuni neprecedate”de adjective, d. e. Deutidland, Dejterrei,
dublanb und Grantreid find groje ăgte ; Germania, Austria
Rusia” şi Francia sântă puteri mari.
Escepţiune facă numele feminine sai neutre, d. e.die
Săjweiz, Eloeţia; da5 Gia, Alsacia.
[) înaintea mumelorii precedate 'de ună Genatiră, d. e. Mie
grof; îjt de3Geuers Madt ! căt de mure e puterea focului !
€) înaintea nunieloră, ca titlu sait rangii, urmate de numele
proprii, d. e. Saijer Saul: der Orojse, împeratulă Carol Mag

malai ; SMeijter SBilDelun, mestrulăt Guilomil; Graf Ytojetti, contele Rosetti, etc.
d) înaintea ndjectvaloriă (pronumelor)
.

deter minative, d.
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e. Mein Bud), cartea mea; jener Garten, acea grădină; allea
Volt, toti poporulă.
€) înaintea *mazimelorii, definiţiunilori, locuţiunilorii procerbiale, înaintea titlurilorii de cărți, de capitole, etc. și totiideuna, când rorbitorulă toiesce a vorbi rotunditii în proposițiună eliptice, d. e. Suţricdenbpit îjt Neidtbun, mulfeunirea e
borăţie; Ereube der Îlnjuld Tan uiemală gereuen, plăcerea în0ocenției ni causeză nici odată remuşcări.

P şi în fine înaintea ună nume, luati în sensi partitivi,
-d. e. Ş) Babe jegt wveder Tolle nod Mili),ei mamii acum nici
lână nici lupte.
IV.

Despre

substantivu.

Substantivele, care însemneză una și aceeași persună, sati
unul şi același lucru, se pună în acelașu casă, d. e. Mit mon
Demoitbeneă den Reoner, fonderu bon Semojtene3 dem Etaat
manne foll fier die MNebe fein, zac despre Demostene, ca oratoră,
ci despre Demostene, ca bărbatii de stată, va fi aici vorba.
Observaţiune Substantivele proprit, precedate de ună titlu onorifici,
remână invariabile, d. e. bie Nebermadt de3 Şiirjten SMidacl, superioritatea, principelui Mihaiii.
.
Ne schimbate rămână âncă: numele onoritice întrebuințate fără articlu
şi urmate de vre-uni nume propriii, d. e. Gine Erilărung Saiţer Gerbinanb,
o ordonanţă (esplicațiune) a împăratului Ferdinand; numele, care es.
primă o ceantifate, unii pondă, o măsură, fiindă precedate de vre-unii

numeraliă, d. e. Sin Reller mit ştoanzig Stiitiai Mein, o pimniţă cu doutdeci de buţi de vinii ; numele Dtann, bărbatii, întrebuințată în limbagiii . :
militară, remâne invrariabilă, d e. At taujend Mann, optii mii do 6meni

[bărbaţi].
V.

Despre

nadjectivuli

calificativ.

1. Adjectivulă, întrebuințată ca atributii, se pune de obizeiii
înaintea substantivului „ pe care-lă califică și concordă cu acel
I. Cionca, Gramatica lime germane,

14
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substantivii în genă, număra şi casă, d. e. Cddueă, fleijige
Stind, copilă frumosă (și) diligentă. Gin jeder vollenbeterTag
ițt ein turşe bolfenbeteă Qeben, fie-care di îndeplinită esteo viaţă
i tă împlinită.
2. Adjectivulă, întrebuințată ca atributii, nu e variabilă,
când stă în urma substantivului, pre care-l califică, d. e.

Dein Bărnlein Dell unb flat, îsvorulii tei limpede și curati.
3 tvar da3 Țdonjte Pferd im Dorfe, gfânzenb Îthinarş, za gleid
cine anume, era celii mai frumosi cali din sală, negru de
strălucea, blândă ca uni mielă.
3. Adjectivula, întrebuințati ca atributii pe lângă ună substantivă neutru, rămâne la Nom. şi Ac. adese-ori învuriabili, d. e. Sin Blau Srijtal[ erjpeint der Vimmelsbogen (Sied), bolta
cerului asemănă cu ună cristali azuri. Gin Beimlid) Mitleid
vitrt mid), o compătimire tainică mă mişcă.
4. Adjectivulă,, întrebuințatii ca predicati, rămâne invariadili, d. e. Sein Gang tvar feft, die Valtuug jcine3 Stârperă mânn=
Td), jeine Stimme Bell, mersulă luă era fermă, ținuta corpului

(săi) bărbătescă, vocea Lui curată (clară).
5). Următorele adjective cerii Genetivulii: bebiirțtig, lipsită ;
Benătigt, necesitată ; făbig, capabilă, harnică ; gewvij, sigură ;
tumbig, cunoscătorii, mitde, obositi, țăuldig, vinovată; berdădtia,
suspectă; bejlijjen, indeletnicitii; Deulit, a ave cunoscință; Îr0),
veseli ; gevolnt, obișnuită ; toeilhaţt, părtașă ; bull, plini, be=

fugt, autorisată; iiberdriijiig, desgustati, d. e. Gute Rinber find
der SBobitbaten ibrer Glterm tet3 cingedent, copiii cei buni îşi
aducii toti-deuna aminte de binefacerile părințiloră.
|
6. Adjectivele, care ceră Dativulă suntă: angenebin, plăcutii;
geivogen, aplecată (binevoitori); gnădig, îndurători; geborțants:
ascultătoră;, âulid, asemine; angeboren, înăscuti; bequenm, comodă ; dbantbar, : mudovitoria 3 ; Betannt, cunoscută ; entbeBriid,
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rr

„de lipsă; treu, credinciosii, Îremb, străinii; d. e. 63 ift mir an=
genebur, did şu fepen, mi-e plăcută de a te vede pe tine. Der
Rânig ît ibn geivogen, regele îă este binevoitori. Die Giinbde ijt
allen Menjăen angeboren, păcatuli e înăscutii tuturori Gmenilori SXBeldje Dinge find dem Menjben entbegrlid)? care lucruri
sântă omului de lipsă? etc.
7. Unele adjective, esprimândii o măsură, gr cutate, etate,
timpi, sai valorea determinată pr intr'ună numără cardinali, .

i

ceri Acus. Acestea sinti: grog, marc, di, grosi; alt, vechii,
Vătrână ; brcit, lati; lang, lungă ; od), înaltă; ticţ, adâncă ;
tei, bogatii, tgeuer, scumpă ; ibuldig, datori; țtart. tare; ivit,
departe ; entțernt, depărtată, d. e. Ginen Ginger Did, de ună
degetii de grosi; svanzig Sent) Doi, două-decă de urme de
înaltă; ec îjt teinen Van jobulbig, nu e datori nică unii bană ;
fiinţ Meilen entțernt. cinci miluri depărtată, etc.
VI. Exemple asuprui întrebuinţării numeralului şi a tuturor pronumelorti.

1. Boei

meiner Greunbde sai givei bon meinen

Greunden,

doi

din amicii mei. Gine3 aus den Săugethieren; da3 grăfte bon allen,
ijt der SBallțijd (8. E. Beer). Una din mamifere; cea mai
mare dintre tote, e balena. Gr alleințunter aflen Grieden Durd)z

îdaute den eroberungăjiidtigen Macedonier (Ge). Li singuru

dintre toţi Grecii înţelese pe Macedontnulii avidi de cuceriri.

Bic viel? Ser

ființzig.

Câţi? Sântu cinci-deci. Gr Dat der

riider ştci, der Sdhioeftern aBer beci. Eli are doi fraţi, dar tră
surori. Bir Baben jo der.guten Freunbde ivenig. (Siiller) Astiifelă acemă puţini amică buni. Sein Pferd bertrat mein cineâ

Bein (Gejner). Calulii siă (calcă. unulă din picidrele mele) mă
călcă pe picioră.

2 Du fannit în ie Gebeimnifje nit Îdauen (Eitler). Tu nu
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vei străbate în aceste secrete; den Muf Dat Vippolyt Dei allen
Gricdeu (Sdjiller). Ipolită se bucură de acestă reputațiune la
toți Grecii. 63 ijt derjelbe Mitter, este același cavalerii. Şeber
tviră tvobi tun, toenu er Îi) denjenigen Sebler abgeivăbut, tvelden
er în diejer Copie Tăderlid) findet (Mabener). Fie-care ari face
bine, dacă sară desvăța de acea greșilă, care o află vidiculă
în acăstă copie (în acesti portretă). Da ftept derjelbe Mann, den
wvir geftecn gejelen Daben, €fă același om, pe care Pamă vădută
ieri. Selbit feine Şreuube Dalten in fiir Îihuldig, chiar amicii luă
îl țină de culpabilă. Sie Gricăjen berbraunten île Eobten,
Grecii ardeaă pre morții loră.: Dieje meine drei Văujer find
tener, aceste trei case ale mele sint scumpe, MNeldy cin San!
Ce omă ! Vel) cin feltjamer Empţang ! Ce primire curiosă ?
Bel) augenehmer Bet! (113). Ce zefiră plăcută / VBa3 fiir
Ediiler? Ce şrolavi2 ce felii de școlari? Sle3 Edine und
Sdeilige alter Sagen (Mengel). Toti ce-i frumoasă și sfântă în le“ gendele vechi. Gx toci bon alt dem nidtă. El nu scie nimica
din tâte acestea. OU este sinonimi cu gnug, în: „Nile Belt”,
totă lumea. Gang râmâne invariabilă înaintea numelorii neu-

tre de țări şi de orașe, d. e. Gang Şrandreid) bewajine fi !
(Săjiller). Zută Francia să se armeze!Gin (5blider Borjaţ, der
wie fo mande andere, dură) die Beit bereitelt mvorbeit. O propunere
laudabilă, care, ca atâtea altele, a fostii zădărnicită prin
timpă. Gin joliber sai fold ein Mann, anii atare omă. Sold
Îcăner Garten, o grădină așa de frumosă. Si judge, alteîn (i)
febe, daf; id) ibn nidit finde iverde, fo Lange îd aud) juden mag;

(G55the). Eli îlă canti, dar cădiă că nu-li voii găsi, ort-eâti
de multi ași căuta. De da und id), tir Îind aus Butarejt,
acesta și că, (noi) sântemi din Bucuresci. Sir it erireulid),
daf du în.dent angene)men Sagen deine3 QeDenă cenjtbaft dentejt
(Daller). MĂ bucurră, că înn cele mai plăcute dile
ş
ale vieţii tale,
a
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cugeţi serios. Gclegrte Qeute miițjen făledt jehreiben: dieb it cin
alte Berfommen (Nabener). Omenii savanţi trebue să scrie ră
acista e o tradiţiune veche. Ta3 Betragen îjt cin Spiegel, în wwel= em Şeber fein Bilb geigt (Găthe). Conduita este o oglindă, în
care fie-rine își arată imagina li. In Xhefialien, îjt fein Duel,
fein Gluj, fein Siigel, felu ein, der nidt dur Didhtungen be=

fannt ivăre (Derder). Di Tesalia nu e isvoră, rii, colină, crângă
care să nu fi fostă cântati de poeți (care wari fi cunoscutii

prin poesie). Bater

unjer, der du Bijt în dem Gimmel,

Tatăl

nostru, carele eşti în ceri. Alea ijt Seben und Greube, Totul
e [plină de] viaţă şi [de] bucurie. Gină ijt ein ol,
singură lucru e consolațiunea mea.
VII.

Despre

ună

verbu.

1. Pie-care verbă se acordă cu subiectulii săi în personă și

mumără, d. e. der Căiiler Iernt, școlarulă învaţă.
3. Cândă uni verbă are mai multe subiecte, se pune de
„oliceiăi la pluvală, d. e. Un eridiittern urăt und Zioeijel, pe
noi ne sguduiescii frica și îndoiala.
Observaţiune.

Când substantivele, luate ca subiecte, sântii sinonime,

saii însemneză diferite objecte, care formâză unii totii, verhuli rimâne
- Ja singulară, d. e. Sămerg, Berivirrung, Triibfinu, Barrt in Mom, (Gegucr).

Durere, confusiune, tristeță (vă) aștâptă

în Roma. Quft und Steer, und

Gr und Şimmel Lat, (Sileiţt). Aerulii şi marea şi pămâutulii și cernlă râdă (ride). Der Strow, Das Deer, ba3 Ealg, gebârt dem Răuig (Sbiller).
Fluviulii. marea, sarea, aparţinii (aparţine) regelui. Verbul mai stă la :
singulară, când. numele subiecte 5 urmeză, d. e. Su feplt cin Pad,
cin Yricj, cin and, cin Ctraud, cin Blatt, (Steigent). Lu! îi lipsesce
unii pachetă, o scrisore. o ţară, unii tufişii, o foie. Şier îprigt Grjabrung,
Mijjenidajt, Scicmad, (G5tgc). Aici vorbesce esperienţa, sciinţa, gustulii,
Bier von ficben Bleibt brei, patru din ştpte rămâne trei. Bret und bier
madit fieben, trei şi cu patru face ștpte, breimal fiii îjt (mat) Îiinfzebn,
,
:
de trei-ori cincă facă cinci-spre-qece.

e

Verbe
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cu Genetivulu.

3. In stilulii muă înaltă verbuli „ein“ cere Genetivulă, d.

e. Gebet dem Saijer, vas des Staijeră ijt, und Gott, twa3 Gottes
îjt! Daţi împăratului, ce este alii împtratului, şi lui D-dei,
ce este ali luă D-qeii! Cid) cineă Ungfiidliden anneluten, a se
interesa de unii nenorociti. Dati id) mid) Şfre3 Budhe3 bebienen ?
Potii să mă servescii de cartea D-'1ule?
Verbe cu Dativulă.

4. Următorele verbe ceri Dativulă : begegnen, a întâlni ;
daufen, a mulțumi; dienen, a servi, a sluji; broben, a amenința;
Delfen, a ajuta ; Duldigen, a jura credință; leubten, a lumina;
fcblen, a greşi ; gejallen, a plăce ; gehorăen, a asculta; gebâren,
a aparține ; gelingen, a reuși ; gezienten, a se cuzeni ; mangeli,
a lipsi; niiţen, a folosi ; tathen, a sfătui; Îhaden, a păgubi;
jmeideln, a linguși; Îbivăren, a jura; wideripteăjen, a contra-

dice ; winten, a face semnii (cu mâna sait cu capu) ; gubăren,

a asculta, a audia; şuvortommen, a preveni, d. e. Die Argnei
niigt oft dem Stanten, medicina Jolosesce adese bolnacului. SĂ
Babe im Begegnet; er Begegnete mir, ed Vamii întâlnită; dâu|
suli, mă întâlni, etc.
Verbe

-

cu Acusativuliă.

5. Tote verbele transitive (la forma activă) cerii Acusati vulii, şi mai cu deosebire acelea care începă cu silaba : be,
afară de: begegnen, a întâlni, bepagen, a prii; Bebarren, a stărui; beruben, a se funda (pe ceva) ; bejteben, a consista, d. e.

die SMMutter Deweint den Cod îpre3 Sinbe, mama deplânge mor- tea copilului că. Der Ediiler beanimwortet die rage, școlarulit
răspunde la întrebare, etc:. . i
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VIII.

Despre

moduri.

a) Infinitivulu se întrebuinţeză:
1. ca substantivii, d. e. Da (Sinten

dauert

lânger als

da3 Căcn. Secerișulă (recolta) dureză mai multii de câtii semânatulă ;
|
2. ca subiectii alti unei proposiţiuni, d. e. Gine Î%one
Menjehenjeele finden, îţt Seminn; cin fpănerer Gewinn îft, fie
crhalten, unb der jbânțte und jopioerite, fie, die făon berloreu
war, gu retten, (Gerber). A afla ună sejletii omenesc frumosă, e unui câștigă ; mai frumosi e câștigulii de a-li conserca, și celii mai frumosă şi mai greă (câştigi) e de ali mântui (sufletulii), după ce fuse perdutii.
3. Infinitivulă înlocuesce participiulă trecută în timpurile
compuse cu verbele: bdiirțen, tânnen,. mâgen, lafien, |
mtiifen, jollen, wolten, Beifen, pelfen, feben, Î) 6=
en, febren (a învăța :pe cineva); lernen. (Acestea două
verbe din urmă numai atunci înlocuiescă prin forma înjunitivului— formau part. trec., când sântii urmate de alti înfinitivi), d. e. Nigtă al3 die bier MBăânbefpaben fie fteben (gelaţien)

laţien, (G5tpe). Wait lăsată nimici în fiinţă, de câtă cei patru

pereți. Sr Dabt fie unter eud aujivadien (gejegen) fehen (SAiller). Voi aţi vădut'o crescândă în mijloculii vostru.

b) Participiul presinte se întrebuințeză ca adjectivii
d gend Bolt (Ediller). Uni poporă,
verbală. d. e. Gin jau
care saltă de bucurie. Da3 Bolt |berlie feine flagenbden
Sribunen, und folgte dem Gieger gu den Ultăren der Gâtter ((Dal=
ler). Poporulă îşi părăsi tribunii săi, cari se tânguiaă, şi
urmă pe învingttoriă la altarele deilori.

c) Participiulii trecuti înlocuiesce adese-ori pe impera-

tivă, d e. Nur die Dueile be3 Sergenă gebejjert (Gellert). Curățiți înainte de tote isvorulă inimii!
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d) Indicativulit și subjunctivulii. In liniba germană
„ ântrebuințarea indicativului şi a subjunctivului nu depinde de
nici o conjuncțiune, ci numai şi numai de cugetarea saii de
intențiunea vorbitorului.

Noi ne servimit în limba germană

de indicatici spre a es-

prima existenţa, vealitatea sai siguranța celoră afirmate, și de

„ Subjunctivii ne servimăt spre a esprima îndoiala, nesiguranța,
probabilitatea, posibilitatea morală, su dacă voimii a maniȚesta o dorință, o presupunere, o nelinisce saii o neîncredere,
e) Imperativulii se întrebuinţeză spre a esprima în modii
„directii o cerere, rugare, oprire sai o încuragiare, d e. Sue
„Recgt und jeeue Siemand ! Fă ce e drepti, și nu te teme de
nimenea Adese-ori se înlocuesce a doua perscnă « singularuluă prin a treia personă din acelaşi numără sai prin a treia
personă de la pluraluli subjunctivulută pres. d. e. Spredhe ce
von jeinen Biigern; î€ boii bon meinem Braten jpreden (Rabener),
Vorbesce de căr țile tale, ei zoiăi vorbi de friptura mea. Văl=

„en Sic, az Gie am Bejten finden (Mabener). Alegeţi, ce ajlaţi
mai buni ! Ctreiden Sie mir nidt3 au,— Îdreiben Sie nur.

She Bioeijel auf cin Blatt (Rabener). Nu-mi şterge nimicii,—
scrie (nemai) îndoielile D-Tale pe o fdie! Prima persână a
pluralului se formeză prin : lajien sai wollen, d.e. Qajt

un8 befjer tperben, gleid) 1pird'8 Bejjer fein (Overbed). Să Jimi mai

buni, şi îndată va fi mai bine. Mir ivollen das Yejte Dojjen

(Githe). Să sperămii, ce e mai bine.

J] Optativulă. Intrebuinţarea optativulă (condiponulului) e de rigore:
|
1. când imperfectulă subjunctivului nu este distinsă, de acela

ali indicativulă, d. e. Man Tănnte cine Sanone neben ifnen
lăjen, fie. witrden nidptă merfent (Siunermann).
cu tnouliă lângă ei, dânșii ară simți nimica
.
X

Sar pute trage
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2. când verbuli proposițiunei subordonate trebue să esprime ună timpi posteriori timpului marcată prin verbul
proposiţiunei principale, d. e. Id Vojjte, du tviirbejt SBort Dal=
ten (Săjiller). Speramă, că (ți-) aă ţine cucântuli.
“NB. Intrebuinţarea advervrelorii, preposiţiunilorii, conjuncțiunilorii şi
interjecţiunilorii, se pote înv&ţa prin traducerile temelorii din etimologie,

Ortografia (Die Redtidreibunq),
Regulă

generală.

Ortografia germană depinde :
1. de buna pronunțare, d. e. fdlajen, a dormi, nu: fălojjen; Săujer,
case; nu: eijer; Seute, 6meni, nu: Ceite; Qăme, leii, uu: Dee, etc.
"2. de cunâscerea rădăcinei cavinteloră, d, e. răumen, a face locii,
dela: aum,

loci, spațiă;

reimen,

a rima,

dela: Reim,

3. de modulii şi usuli scrierii, d. e. Detter, veri;

rima,

ete.

Bâiter, taţi, Qenue,

găină; Găpne, cocoși ete,
Regulă

particulară.

Literele mari se întrebuințâză: .
1. La începutulii unei proposiţiuut, d. e. Rommt în einer Stunbe
wieber! Veniţi iară preste o oră!
2. la substantive şi la tâte vorbule întrebuințate ca substantive, d.
„e. D Etabt, o See, o Gacten, Berg unb That! (iidtert) o orași,o aci,
o grădină, munte și vale! Da3 Meine und ba3 Teine (€4). Ali
+
meă și
ali ttă.
:
3. la începutulă versuriloră, d, e.
Tage ber Monne

Rommt ir fo bad? .

Edentt mir die: Sonne, -:
:
SSiigel und Rad?
(B5tf0).
Ţile fericite, vă râintorceţi așa curândi ? Dăruiţi-mi sorele, colina

“și pădurea?

Sa

A

4, la începutulii vorbelorii de politeţă, d. e. Rit Gie, jonbern Şpren

Bruber Babe îcg gefteru geleben. Nu pre D-Ta, ci pre featele D-Tale, lamă
vădutii ieri.

.

.

-—
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Despre întrebuinţarea unorii litere mici.

|, â.
$ se pune tot-deuna

la începutul vorbelorii

și silabeloriă,

d. e. feBen,

a vede; bie Jeije, călătoria ete.
$ se întrebuinţeză la sfârşitulă vorbelori, d. e Glas, sticlă; Gras. crbă;
toa8 ? ce? 8 se pune încă și da sfârșitul silabelorii urmate de o consonantă, d, e. Văubdjen, căsuță; TMeisBeit, înţelepciune etc. ; în unele
cuvinte compuse, d. e. GauBvater, tată de familie ; Sal8baub, legătură
de gâtăi, şi în fine, când se elidă e dintre | și î, d. e. er Licj't=er Lies, elii
citesca.

ÎL, Î.
fi se întrebuinţeză între două vocale, d. e. Mefier, cuţitii; TRafjer, apă;
gcacijen, mâncatii ; Săjlojier, castele; cjien, a mânca ete.
$, acestă literă se întrebuințiză după o vocală lungă saii după unii diftongă, d. e. răge, mărimea ; geniejen, a gusta; rug, salută ; Mas,
măsură ; Stop, calit; Şa, butie (bute); Edlof, castelii ; se mat între-

Dbuinţeză în verbe spre a înlocui pe fi, d. e. cr bergigt (er vergițict), elii
uită ; er ist (er ijict, el mănâncă, etc. şi în fine so mal întrebuinţeză
în prefixa mib şi sufixa ni, d. e. Sibbraud, abusi; „Sepeimnib;

secretii ; plurală : bie Gepcimnijje, secretele.
Despre cuvintele străine.

o
In cuvintele de origine străină, germanisate prin usi, c latină e înlocuităi prin £ sai 3; ch francezii prin [$,'qu prin f, v greciă prin ), e prin
pp, 3 prin î, şi *p prin th, d. o. Sărper. [corpus], corpiă ; Brose [pro-

cessus), procesă ; SMarjă (marche),marși;

Ripfit [eso];

Rbytiuuă

Cpt9po:), ritmulii; Retorit Perzogtră], vetorica.
'Terminaţiunile latine şi francese tion şi tient conservă pe t, care so
pronunță? ca ţ, d. e, die Nation, la nation (natio), națiunea; Duotient
[quotient], câtulii; bec SBatient, pacientulii, ete. Numele proprii saii comune, împrumutate din limbi străine și care nu se potii pe deplină germanisa, îşi conservă pronunțareaşși ortografia loră primitivă, d. e. Your

nal, (journal), jurnal; Biireau (bureau), biroii; Gouverneur (gouverneur),
guvernoriă ; Gâjar, (Caesar), Cesarii ; Roujjeau, Rousseau.
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Despre despărţirea

cuvinteloră

în silabe,

In cuvintele simple, ultima consonantă a silabei radicale devine litera
iniţiali a silabei, ce voimă a sepera, d. e. Edii-ler, şeolarii; giistig, buni;
finzgen, a cânta; To=Benâewviir:big, laudabilă ; Diitztel, mijlocii ; Mejzjer,
cuțită; Stăbste, oraşe ; Ramum=mader, peptenari; Ei(=fe, corăbii.
Consonantele duble : d, (4, șb, t, îl și , fiindă neseparabile, trebaă

să scriemț:: Bezder, păharii; ge:ma-(hen, spălatii ; pizlo=fo=phen, filosoft; ra:then, a sfătui ; Meizfter, măes-tru ; tâneplen, a lupta; Îbliezfen,
a închide.
Literele duble d, k sfintii separabile şi se scrii f.[; 3-3, d. e. Găsze,
proposiţiuni (Căţe]; Blitate (Vlide), priviri.
Despre cuvintele compuse.
Cuvintele compuse se separă conformă părţilor loriă, din care sântit
compuse, d. e. Ge:burtâztag, dina nascerit; Ab-timmsling, descedentii ;
AlBerzglau=be, superstiţiune; Gebet=Dug, carte de rugăciune; bez0b-aditen,
a observa; vollzeuben, a fini; tvarzum ? pentru-ce ?

BUCAŢI DE CITIRE ȘI POESII
(Sefețtitcte 11015 Gedicbte).
|

1.
Dic Virtenjlute.

Gin Sânig Batte cinen Cdegneiter,! der fid) vom Sirtenţtabee
şu biejem iidtigen 2mte* emporgefebioungent Batte. Der Edhaţ=
ieițter tvurde aber bei dem Sânig berflagt,5 da er den fânig=
lichen Cdaţe beraube? unb bie geraubten SojtbarfeitenS în einen
Gietoă(Be* berberge,!9
da3 mit einer cijernen Thiire verjepen!! ei.
Der Sinig Dejugte den Edaueijter, Beja: fcinen SPalaţt,
und alâ er an die 'cijerne Shire fam, Befal er, fie gu 5finen.
XUI3 der Stânig Bincinteat, tpar er ganş erjtaunt.1* Gr fab nidtă
al3 die bier MBânde, cinen fânblider'* ij und cinen Strolj=
fejjel.25 Auf dem Tijd) fag cine irtenţlăte,!6 cin Dirtenjtab und

“eine Virtentajăe.
17

a

Der Ehaymeijter aber îprad): „În mteiner Şugend iitetet8
1) die Cdaje.!? Du, o Sănig, sogft20 mid) an deinen of?!"
„ Dier în Dice Getvilbe Bradte îd22 feit der Beit tăglid) eine
“ Gtunbe gu, erinnerte mid mit Fteuden meines vorigen. Stanbe3,2s
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ab tpicderpolte2+ die Qicder,25 die id) elema(8 gun Sobe26 des
Edăpţer327 jang, al3 îd) Îricolid)28 meine $Dcerde2? Biitete.
laj, mid) imicder guriidielren auf meine vitertien Gluren,50
id) gliidlider tvar, a(3 an deinem ofe !”
Der Sânig tar febr ergiient,5! iiber -diejenigen, tele
edlen Mann: verleumbets? Datten ; er amarutes* iu und

Ad),
to
den
Dat

iu, Dei şu Bleibeu.
Î. tesaurarii ; 2. de la starea de ciobanii; 3. postii; 4. a se ridica;
5. a acusa; 6, tesaurii; 7, deturna, a fura; 8. bijuterie; 9. pivniţă boltită; 10. a ascunde; 1l. prevăqută; 12. a examina; 13. surprinsă; 1&..
de câmpii ; 15. seaunii de pae; 16. fueriăi; 17. traistă ; 18,,pădiamiăi;
19. oile; 20. a atrage; 2l. curte; 22, a petrece; 23. starea mea de mal
mainte ; 24. a repeta; 25 cântecele; 26. lauda ; 27. creatori; 28. în
pace; 29. turma ; 30. câmpurile părinţiloră mer; 31. a se supăra; 82.
bunulii omii ; 33. calomuia ; 3%. a îmbrăţișa,

2,

Gin Bug'-an3 de Qeben Şeintid3 de3 Bierten.
Die beriimte Săladt von Svr Tânnte allein Veinri IV.
umjterbli) maden. 12 Sycerțiifrer? und Eolbat geigte er eben În
viel Sejeiflifeits al3 Sapferfeit.: Gr durdritt bor dem Zrefjen
die Neihen (rangi) mit Deiterer Miene, wmetde den Sieg borher
verfiindete,s und fagte şu jeinen Truppen : „Sinber, pen bie
Standarten? cuc febten, jo berjamumelt cud um meinen toeijer
Tederbujt)7, ir tverbet ibn îmumer auf dem XBege der Ere um
de3 Nufms antrejien. Gott îjt fiir uns.“
San glaubte, daf er în Săfaptgetiinemele vumgefornten 1vătce

Saum fam er ivicder jum Borjăjein,> mit dem Blute der Geinbe

Bebedi,fo wurden Îcine Soldaten Şelden. Die Berbitndeten!0 mputz
den în Stiide gehauen. Der Mariel bon SBiron fommanbirte
da5 Sejeroeforp3 und Batte, one ebenîn der fiţe! de Gejed)s
.
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te5.u jein, einen grojen Antpeil am Siege. Gr tviinj=
te dem Stânig mit diejen Merten Oli: „Sire, Sie Daben Deute
gethan, tpa5 Biron — und Birou, ivaâ der Stânig thun follte.“
Die SDiildet? de3 Sieger3 erhibte ben. Mulm beâ EriumpBă,
„Rettet die rauzojen,,, jărie er, îndem cr die Gliitlinge ber=
Tolgte. U[3 der Marihali d'umont nad einer Ehlakt Ubend3
feine Bejeble Bolte,13 fo umarmte er jiln gărtiid, lud in zum
Radtejjen cin, lie in an eine Safel figen und fagte: „63 ijt
Doit billig (justii), dag Zic am Gejimanle!+ Epeit nebmen, toeil
Sie mir fo gut bei meiner Vodgeit!5 gebient Baben.“ Dicfe Biige
malen den gropen Mann, tvelder die Sunţt Deja, die SVerzen
3u getviunen.
|
1. 0 faptă, (trăsături); 2. generalii;

3. abilitate;

4, vitejie; 5. a

anunța; 6. stegulii; 7, penajul (panache); 8. vuetuli bătălir; 9. sum
Boridein fommeu, a reapare; 10. aliaţii; 11. în ber Vike be3 Gefedtea,
în foculii luptei; 12. blândeţa; 13. a veni să-şi primescă ordinile ; 14.
banchetii, ospății; 15. nunta,

3.

Da3 Bâdleiu.
Du Bădlein, filberheli and tar,

Du eilit voritber! inmerdar:,

e

Am fer ftef' id, lin” und finms:
Bo fonunțt bu Der? Bo geți du Bin ?
„SĂ tona”
Mein Sau
Auf meinem
Qe3 blauen

au3 duntler Geljen Sdoo3;
gept îber Blu und Stoo3;
Spiegel: jetvebt fo mil
Şimmel3 Țreundlid) Bild.

Drunt bab” id) fcopen Sinderţinu ;
(53 treibt mid) forts, wweip nicht tvogin.
Der mid) gerujen aus dem Stein,
er, den? id, ivicd mein Giibrer jein.“.
i

» Goâtpe,

e
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1. voriiber eilen, a trece, a curgeş 2. îmumerbur, mereii, neîncetată ;
3. fumen, a reflecta, a cugeta, a medita; £, Epiegel, suprafaţă; 5. câ
treibt mid jort, mă alungă (mă mâuă),

4,

Der dtabe und der Guă.
Gin Rate teug! cin Gtiit vergițtetes Gleiţd), Das Der erşitente
Gărtner fiir die Saţe jcinc3 Nadjbară Dingeivorfen* Datte, în feine
SRlauen fort.
ben iwolite* er c3 auf ciner alten Gide berzelreni, a(3 Țid) cin
Tu$3 Derbeijătics und ibm gurief, „Cei gegriițete, Vogel be3
Supiter!“ „Giir ten Îiepit du mi an?“ fragte der Made. —
„Giir tven id did) anjehe?” eriderte der Gus. „Bițt du nidt
der riijtigee Aoler, der tăglid) bon der Redten? de3 Beu510 auf Dice
Gide Berabtonumt!!, mid) Atrmen”au fpeijen!%. IBarun beritellit!s
du did? Cete î denn nidt în einer fiegreiden Sfaue die erlepte"4 Gabe, Bie mir mein Gott dur bid'au fbicen nod forte
făbrti6
Der Rabe erjtaunte und freute fichţinnig!6, fiir einen Aoler gez
Datten!?su tverden. SĂ) nt, Date er, den Fud)3 aus Diejem stra
tume unit Dringen!8, — Gropimiitgig dum? Tic er ip alfo
jeia Raub Berabfallen unb flog20 ftolş dabon. Der După fing21 da3
Şleij ladend auf und frafe mit Bohajter Freube. Dod) batd
verfebrte fid)=2 die Freude în cin Îdmerspaftes Gcțiipl, das iii
fing an şu twirten25 und der Gui muste fterben,
- Rețjing.
1. a aduce; 2. a arunca pe Josii ; 3. era tocmal ; &. a devora; 5. a. se
apropia pe nesimţite, a se strecura ; 6. salutare; 7. de cine mă if; 8. vigurosă;9. drâpta ; 10. Jupiteră; î1. a cobori; 12. a nutri; 13. a se preface ; 14. a implora; 15. continua ; 16. din inimă; 17. a fi luată drepti
unii "alturi; 18. a nu scâte din părere ; 19. în stupida sa generositate;
20, a sbura; 21. a prinăe, a lua de josii; 22. ase schimba; 23. a lucra.
o.

OU(yon3 der Şiinjte.
Aipbon3 der Giinjte, Stonig bon Xrragonien, mit dem Beinanen
der Grobmiithige,! mar der Del jeine3 Sabrbundertăș?
er date mur baraui Aimbdere gliidtic şu maden. Dicjer Şiirţt
ging gerne Zone Gefolge und gu Fuj dur die Strapen
feiner Dauptitaot. U3 mau iun cinjt Vorţtellungeni? itber die
Gefabr madjte, tvetăer er feine SPerjon ausfete, jo antiuortete er:
„Gin Bater, ineleher mitten unter fcinen Sindern umber'gcpt, Dat
Ridtă şu Îiirăten.“ — Man fenut folgenden Bugs bon Îeiner
Treigebigteite: U(3 ciner bon jeinen Shaţimeijtern? ip cine Sume
me bou taujeid Dutateu Drabte, o jagte-ciner
bon einen Dfjişie=
ren, iveleer.eDen gugegenS tmar, gan Leije su Semand: „Ben
ic) nur dicie Crumme Dătte, imiirde id) glitdli) ein.” — „Sa Sie
cin Mann von Stop] und Serg find, fo berdienen Sie, 63 zu jein!”
. Îprad) derSânig, ieldyer e3 geărt Batte, umb lic ibn dieje taujend
Qufaten nuit Îi) nebmen.
ud der folgende Bug gibt cinen Vetweis von feinent cole
Gharatter: Gine mit SMatrojen und Sotdaten beladene Galcere
ging unter; er bejieţit, ir Diilţe gi Leijten;!0 man şăgerti! aus
Surătebor der Gcfapr!2. Da Îpringt Allphon3 îctbjt în cin Boot,
indem er zu benen, inele Îi) vor der Gefalr fiirăteten. Țagte:
„Să till fieber!3 der Geţăbrte al3 der Bujăjauer!4 ire3 Tobe jein.”

„

1. generosi ; 2. secolulii ; 3. dojană; 4. a se espune ;.5, faptă (trăsură); 6, generositate; 7. tesaurarulii ; 8, presentiă ; 9. încăreatii; 10.
Siilţe Teijten, a da ajutorii; 11. a esita; 12. primejdia ; 13. mai bine
"voiescit ; 14. privitorii,

spectatorii.

6.
SMutterliebe! ijt eine Qeidenjbafie, die ibre cigenes Getvaltt und
Grăpes Dat, ibre Meberteeibunge und fogar? pre Ginnlidteits.

225
Der îdănfte Mau în Srbentunb?
Da3 Îcbonjte Mort în Denjăennnuund10
Sit; Mutter!

Arbeiti! îjt der SBeg:2 gumt$ Parabicie!+ şuriide.
Dir Didjteris îjt die Surde!6, dareiu!7 die Caat!3 gelegt.!?
Die Deinulid)20 feimt?1 umb ojjen die reijen Şriicgte2? trăgt.
Garmen Ela,

Meine

Nup”.

Midaet der Tapfere3 tar cin Şetd,2* ein Sieje25 unter
Divergent.26 ABic2? tlein erjbeinen?$ ună bie Gejtalten2? cines
und
Giguund5 ud O(noeea35 Batpori,52 Şeremia352 Mogilas:
daer,35
i)37
Degreit
STBie
iu.
jetjt cin Raijerzs Rudolf nebense
auf
Etolş*!
mit
daj die românijăjen Rolitifer3? der Gegentart,4o
der
Midact Îcanend, în ibm ie SBertărperungi? ciner bee,
[ci
Xufrichtung:? de3 eDemaligeruii daco-romanijeenie Reidye340
iun,
cen,47 und daţ die bon jtinen Saten Degeijtertei? Radvalt+?
Dat. gejegts?
ntst
Sonume
al3 dem grăjsten National=$)ero3,50 cin
Zeutilânder, Miael

der Tapiere.

5.'mărime, 6,
1. iubirea maternă ; 2. pasiune; 3. propriii; &. putere;
10. gura
esc;
pământ
globulii
9.
;
itate
sensual
8.
exageraţia ; 7. chiar ;.
i saii raiii; 15, paradisă
14.
spre;
13.
drumă;
12.
munca;
Îl.
;
omendscă
stmânţa; 19. se pune;
poetii ; 16. brazda ; 17. în care sati unde ș 18.
23. Michaii Virodi;
29.
răsare;
sai
20, taimieii; 21. încolțesce
28. a apărâ;g
câtii;
27.
piticii;
2G.
;
gigante
sai
uricşii
25.
tzulă; 2, eroii;
53. Ieremia ;
;
i
Bathor
€9. figura ; 30, Sigismund ; 41. Andreiii ; 32.
(sai natu_
bilii
inţelegi
37.
;
lângă
pe
34. Moghilă ; 35. împiratii ; 36.
42, întru;
mândrie
&Î.
;
t
presen
40.
i;
politici
H9.
ralii) ş 38. aşa dar;
46manii;
daco-ro
15.
ă;
parea; 43. ridicarea (fundarea) qi. de odinidr
na”
eroii
30.
;
tate
posteri
49.
;
itii
împărăție ; 47. a serba; 48. însufleț
”
ridica.
a
pune,
a
52.
ționaliă; 51. monument;
I. Cionca, Gramatica limbel germane,

-

15

206.
63 giebt nur ein S(id!: die Pilit ; nur einen Troit: bie ez
Beit; nur eine Şreube:: da3 Scpnes, Zrojt jude nuc în unfterb=
lient Dingeu,5 aljo: Natur, Gedante.6 Şt e3 nidt genug be3
lies, Gute3 thum zu Tânmen7? Man îjt îmnter der Mărz
trece jeiner eigenen? Şebler.!* Gin grofie3 Ungliid!! verleipt!?
Grăpe!5 ogari einen unbebeutenden!5 Gejdipie.!5 Die meiz
Gen!'7. Gaare find die Eaumfloden!3, velăje da3 Meer nad ben
* Eturmet” Debeden.*” Das Sit gleidt?! dem Edo:2: e3 ant=
mortet?3 vobl24, aber e3 uapt5 bir uit. Das Ungliiă fann den
G10l326 ermeten??, der - Spmerg?3 ergeugt?? Demuth3*. Die
Dumbeits: drăngt fi)? jtitâ în Den Borbergrunbs3, um gefe=
„Den şa verdenS$; der Berjtanbs5 ftellt fi26 şuriid?, um şu Îe=
pen35. Man rufts9, um cine Sadet” zu Gefrăttigent!, Gott guun
Beugen' an,— vei Gr mie der Qiiget3 zeiptii.
Garmen Sylva, Gebanten einer Sănigin.

Î. fericirea ; '9. hucuria; 3. frumosulii; 4 nemuritori ; 5. lucru; 6 ;
cugetii; 7. a pute face bine; 8. martirii; 9. propriă; 10. greşcla;
11. nenorocirea; 12. dă [împrumută]; 13, mărire sai grandore; "14, chiar;
15. neînsemnatii; 16. fiinţă; 17. albă; 18, clăbuci de spumă; 19. furtună; 20. a acoperi; 21. asâmănă; 22. ecoulii ; 23. răspunde; 24. în adeviră; 25, a se apropia; 26. mândria; 27. a descepta; 28. durereaș 29.
- produce; 30. umilire; 3. prostia; 82. se pune [se înghesuesce), ză, în .

evidenţă, [în frunte); 34. spre a fi vădută; 35. mintea (înțelegerea:, 36.

se aşedă; 37. îndărătiă; 38, spre a privi; 89. se învâcă; 40. lucru j Hu.
.
a întări; 42 martoră; 43, minciuna; 44, a fi acusată.

8,
"Der Shiibe.!
“ -Ait den fil? nb Dogen
Drd) Gebirg ud Thal
Stonunt: der Edi gezogeu.” .
rii am Mtorgenitra)l. .-.-

997
Tie im eid)s der Riijte
Sonia îjt der TBeiD,6

Durd) Sebirg und Sfiiţte?
Derridt der Ecpiiţe frei. |
bu gepârt da3 Yoeite;
Mas ein SPieil erreigpt,
Das ft feine Beute,
YRa3 ba Rrendte 1und fleugt.?
Şt. b. Edjiller.

1. Vânătorulă, arcașulă ; 2, siigtta ; '3. arculii ; 4. fommt geşogen,
plecă, i€să; 5, împirăţia, 6. uliulă; 7, prăpastie; 8. formă veche în locii

le ivicăt, se târaşce și, 9. fleugt, în lociă de fliegt, sboră,.
9.

Gintea, latină,
(de V. Alexandri, tradusă de M. S$. „Moeesel).

ic Rănigin der Mationen.
Fit pop! der Rămer Nation,
Nin ibrer Gtirne trăgt Şabrtaujend
Dell glânzend cinen Etern fie fepon.
Sie Tăpt fid) nit îm Gange Bemmen,
Sentt majeftătițd ipren Citi.
Gie get voran ben fremben Etămmen
Mit Sidi trident ibren ritt, .
Der Stamm der tămer gleidt dem mate,
Dem biele Anmut Gott verlief?;
63 beugen Îi auf Piab 'unb ffăbagen:
Bor ibn der andern. Stânune Stie.
Ehân, lebpaft, freunblid) und boli SMonne,:
Sm Beitern, tarmen Vimmelâjtric,
Bejpiegelt er im Stral der Sonne :
Ind bab't îm griinen Seere [id.
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Pi

Der Nămer Stanum Dat SBeil am Gute,
Mm da5 die Menjăbheit imumer Îtritt;
1nb, fie, ec theilt mit frobem Mutbe
“Davon aud anderu Stămnmen mit.
Dod îjt er fiirătertid) îm Grimme,
Ben îvo Îcin Șrm, dec gern Beţreit,
Mod Snedtiajt findet, Milltiir, jolie.
Und fiir bie cigme Ghre jtreitt.

-

Bird einjtenă, an dem jiingjten Sage,
" SBor Gott, am Săluj der Peben2babn,
Au dicjen Stanun gejtelit die rage :
Aa Daft du în der MBelt gethan ?
Danu tvird er [aut und freudig Țagen:
„o lang' id Iebte, Babe id,
Beinundert, Verr, an allen Sageit
Gewijjenpațt bertreten 2169.“
10.

aie +Doing.

e

3 reben und trăumen! die Menjepen viel
Bon bejjern, ființtigen Sagen !
Mad) cine gliidliben, goldenen Biel
Cieht man fie tennen und jagen?.
ie Melt iwird alt und ivieder jung ;
Body der end) Dofjt îmmer Berbejjerungt
Die Sofinung fiibrt ibn în'3 Qeben eius,
Sie umilatterte den fr5Bliden Snaben,
Den Şiingling Begeijtert ipr Baubericbein?
Cie ivird mit dem Srei3 nicht Degrabens;
Denn bejeliegt er îm Grabe den miiben Qauf,
Rod am Grabe?. pilanst er — die Sofnung auf!0,
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a

(3 ijt ten leerer, Îmeidhelnder Mau,
Crzeugt îm Gehimm de3 SBoren ;
- Ym Bergen fiimdet e3 (aut fi) an!2:
Bu tva3 Bejjern jinb vit geboren ;
1lnb iva3 die iunere Etimme Îpridt,

“Da3 tăujgt die Bojjende Ceele nidt.

Egiller.

1. a visa; 2. jagen, a goni, a urmări: 3. alt merden, a îmbitrâni; <.
Berbejjerung, o sortă mai bună, îmbunătăţire; 5. cinfiibren, a întroduce;
6. umflattern, a sbura împrejuriă; 7. Bauberidein, carment, 8. fie wirb
mit dem Grei nidt Begraben, şi nu o perdemiă nică chiar la bătrâneţe; 9.
am (rate, pe marginea mormântului ; 10. die Soijnung aufpilanzen, a

planta arborele speranţei ; îÎ. cin Leerer îdmeidelnder Tabu, o cugetare
vană şi himerică; 12. îm Serşen fiinbigt c3 laut fi an, inima nostră ne spune cu tărie.

E
11.

Mein Baterland!.
Treue Qicbe Di3 zum Grabe
Edjwir id) dir mit Gerg und and;
Ba3 14) bin ud iva3 id) Babe,
Dan? îd dir, mein Batertanb.
Rit in SMMorten nur und Qiedern?
„It mein Verg sum Dant Dereits,
Sit der Sat toill îdyă erwiedern
Dir in ot), îm Stampi und Ctreit.
On der reube wie int Qeibe,t
Ruj îdy2 Freund” und Geinden gu:

„Eivig find vereint ir Deibe,
Ind mein Trojts, mein, Sit biţt du.“

Txeue Qiebe Bia sum Grabes
Căi îd) dir mit Berg und and;
Taz 1% Bin und tvas ic) Dabe.
Dan? id) dir, mein Baterland.
9. Şoiimanu
1. Patria; 2. bas Sicb, cântarea ; 3. gata; 4. suferinţă; 5. mâugăierea;
6. mormânt.

za

„42,
Der Conntag in Qondon.
Ginmal în der Tode tritt! aug iin Qoubon în biejent Gewirre:
des menjăiden Vanbel3 und Ureibenae, tube unb Etille cin. S3
ijt die Rule

de3

Eountag3. Su Pari3 ift e3 nienal3 Eonntag,

103 ber Grift Îid) barunter benft“, ober alleTage ift e3 Son:
tag, mie ibn bie Telt zu Daltens pitegt; în fonbou ijt er nur ein:
mal în der XBodl, aber cin ftiller Tag de3 Serra. Da Îdeint bie
untermăplide Etadt auzgeftorben, wie în ciner. Nadt, fo rubig
„amd menjohenleere ift e$ auf ben meiten Etrajen bi3 zum Dorz:
: genu be3 anbern age. Die Rauigemălbe alle mit ipren Stiejeu=
_ Tenfteru? sub Edăgen der Grbe finb forgfăltig veriblojjen. Die.
genjter verbângts; fein Mageu fnarrt und feiu Gejăjt des SBert:
tage3 madht ein Serăujd). Şiir uuăplige,. ivelăje jed)3 Sage laug .

des Tage3 Laft und Giţe getragen Daben, uub int „Gewirre? der”:
TBeltgejdăjtee weber zu fid) felbit nod) şi ibrer Familie gefont=
„men find, îțt biejer Gtillitandi! ein Segen. Ale eigentlien uft= barfeiten, Tang und Schaujpicl, Înd auf bie IBodhentage bez ,
Îdrântt, ebenfo grifere Saftmăyler. .
Gegeu şebn oder elf Ur, mvenn der Gottesoienit Beginuit, mirb

e3 lebendig aiuf den Straţien und die mobIgefleibeten Rirengăn:
ger!? mebreu [id auf alten: TBegen. Die 500 Rirdhen, morunter .
piele fleine- Rapellen fiitd, reiden'3 Lange nicpt gat Țiir eine iiber
orei. Millionen groge Bevălferung, went e3 ion „unter biejer
E BapL Suberitaujenbe gibt, fite die feineSirăje unb fein Zonntag
it, weil fie nid)ts davou. mijjen voleu. 14 Şir bie Armten Bat man
angefangen 5ffentlide Prebigten unter free inune "5 3u Balteu, |
100 Îi uit jelten Taujenbe von Bubăreru eiufinben.

Radmittagă îjt die Tpemie mit Răbnen Bebedt, velepe die Vez
mobiret pinausțipren + în Gottea> Iâue aSelt ab die jenti :

—

Gartântanfagen
Theil der tabt
Meiden în ibren
Den vou TRagen
. te: Sbienjt
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der : oerigjietentu SBarks, “xoelgje den eh
Begrenzen; oder Gegebeu fid) bie Bornelmen und
TBagen auf3 Land, ab oft fieht man ganze MNei=
vor den Danbfirăen!? ftebeu, ba man den Gotz

aud) auf Ve Canbe nic ger verjânunut. Giistina.

1. se face; 3; amestecă ; 3. agitațiune; 4, cugetă; 5. a ţinâ; 6. deşeriii
(fără Omeni); 7. cu ferestre imense; 8. perdele lăsate; 9. caosuli; 10
: ocupaţiuni lumesci (de tâte dilele'; 11. pausă; 12. mergttorii la biserică; - 13. nigt gureiden, a nu fi de ajunsă,a nu ajunge;
14. nu voiesciă a sei n:mica despre ,. .; 13. sub cerulă liberi; 16.a duce; 17. biserica de ln
țară; 18. serviciul divinii.

13.

|

Das doppelte erredjeni (Dubla erimii)
Drei unge Qeute. reijten mit
- Edag.! Da agte der Gine: der
şuerit gejehen; und der indere::
“Babe ibn anfgehoben.? Da Îprad)
“ fein, und den Cha theilen,* fo

einanber und fanden cinen
e
Chaţ ijt mein, id Babe ibn
Mein, cr ijt mein, den id).
der Dritte: Qajjet uns billig
tie tir ibn gefunden Babe.

"Darăuf tcilten fie in und fegten ipren 20eg fot, indem” fie Îi) iiber den Gebraudy unterielten,+ den fie bon ibren Reitpiimer
“maen toollten: 13 a(Le Rebensmittel,s toelege fie mit Îid) gez
- nommen, Batten, aufgezebrts tvaren, tamen fie iiberein,? daf
“ einer von ibnen în die Stadt geben jollte, um imeldje şu faufen,
„und dap der - Şiingfte diejen. Mujtrag:. iibernebuen folte, Diejer |
ging: fort.

.

1nteriveg3? jagte diejer şu fi$ felt: : „53 it. Gate, 1. bob
mir unjerer drei getvejen find ; îd) iviirde biet reieper ein, tpenn
id) den Edap allein gejunden Bătte . ... SDicje Beiben:
aben: mid all meine3 Reihtbuus Beraubt +... tănnte i ni .

ih
N,
i
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Alffe3 tpicder Dbefommen ? 63 iwiirde mir Leidt fein; îd diirtei!
nur die Sebenâmittel vergițten,12 die id faujen jol; bei nteiner
Riidtegr twiirde î€ jagen, daf ic în der Stadt şu Mittag geipeiit
Babe, meine Gefădrten tiirden ofine SRiptrauen!5 dabon ejjen,
be
ab fie iviiden fterben. 36 Babe jet nur den dritten Sheil
|
en.“
befomim
Sas, ud dann ivitrde id) A(Te3
er:
cinand
gu
en
Snbejjen jagten die Biden anberu Reijend
„SIBa3 Drauden mir dicțen jungen MMenjcbe, auf dejjen Mebdlid=
„Teâti* sir uns gar nidt verlajien Tănnen, lânger Dei un şu habe;
wir Daben den Edpaţ mit ibm tpeilen miijjen ; jein Sfeil Bătte die
unjrigen bermelrt,15 und ivit ipăren reider, 013 ivir jegt find.
Ge twiro Bad ivicderfonumen, tvr Daben gute Dolepe.“
ș
er junge SMenjt Tam mit bergițteten Qebenâmuitteln gurile
der
eine Geţăbrtenic ermordeteni? in, fie apen ; fie jtarben; und
|
Căhay geprte Niemanb.
Go fanden alle drei ipren berdienten: tou.
; 5. mijloce
1. tesaură ; 2. a ridica; 3. a împărţi; 4. a se întreţint
însărcinare, co8.
învoi;
se
a
7.
;
a
consum
a
6.
ne;
provisiu
traiti,
de
ş 12. a otrăvi;
misionă ; 9. pe drumii; 10. e pagubă; 11. așii trebui
17. a asasini;
soţii;
16.
îmulţi;
a
15.
e;
13, neîncrederea ; 14. probitat

18. meritatii.

erogSigee
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1881.
Vom Gebirge der Karpathen
Bis zum Pindus der Tiirkei,

De la Tisa pân la Aare,
Din Carpaţi și a lori plaii

Von

Pie la Pindă și a sa vale,

dem

Theissflus bis zum

[Meere

Zotii Românulă micii şi mare,
Te salut, o Dece Aaiii |

Criissen der Rominen Heere
Freudenvoll dich zehnter Mai.

Adi martirii României,

Heut verlăsst” der Geist der
[Vâter,

Aândre suflete din raii,

|

Lasă loculă vejniciei,
Și pe-aripa bucurici
Vină salut pre Dece Alaiii

Die im Paradiese, frei,

Ilimmelswonne lângst geniessen,
„ Seinen Wohnsitz,um zugriissen

Astă-gi vasele latine
Sintă unite înlrunii grait,
Șon câmpiile române,

4
1

Froh mituns den zehnten Mai.

Heute sind der Râmer Stămme
Eins durch Sprache, und herbei
Kommen sie,um fest zu schlies-

Vinii, salut pre Dece Maii.

(sen
An einander sich und griissen
IIoch entziickt den zehnten Mai.

Adi e di de fericire,
Agi începe uni noă traii,

“Tag der hohen Festesfreude,

Intărindu-se 'n frățire,

Aureola de mărire

|

le

»

EG ei
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Heut beginnt ein Leben neu,

Agi revarsă strălucire,
Preste mândrul Dece Mai!

Glanz verleiht dieKânigskrone
Uns'rem Land u. dessen Sohne
Und dem holden zehnten Mai.

România să trăiască,

Hoch Romănien im Glanze,

Scumpă țară lui Alihaiă |
Jar Părechea ei Regescă:
Fie ca să viețuiască

Za mulţi ani plăcululă Aaii! - |!
1. CIONCA.

Hoch
Joch
Und
Viele

dem Lande des Michai!
das AUnigspaar, es webe
regiere und erlebe
Jahr' den schânen Mai!

!

Deutsch v. Mâckesch

A

Musik v, I. Gasser.

ot
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„PARTEA
VOCABULARY

IV.

GERMANO- ROMÂNI
A.

ADenb, der, sera, serata
abgchăbtieben, copiată
- abpângen, a depinde
abucbmen, a lua, a descresce
Abreife, bie, plecarea
abreijen, a pleca
Abfdjieb, der, adio
ABiit, die, intențiunea
" abiblagen, a refusa
abireiben, a copia
aditeu, a stima, a respecta
Adtung, die, atențiunea, stima
Dder, der, agrulă
|
- Xderbau, der, agricultura
Abler, der, acvila, vulturuliă
Amiral, der, admiralulii
Ale, der, maimuța
abnen, a presimți ,
ăbulid, asemenea.
allgemeir, comuni, generalii
allein, singurii, &nsă :

alles, totul, totă
Almojen, mila, caritatea“ al8, când, ca
:
.
al&bann, apoi, după acâea

alfo astă-feli, aşa dar

alt, vechii, bătrâni, anticii

alter, bas, tatea, bătrâneţea
AITtertbum, das, auticitatea
unt, das, funcțiunea
anbauen, a cultiva.
anbeten, a adora

”

anbredgen, a se revărsa [de di].
OInbenfen, das, amintirea
anber, altulii; —-8, altă-felii
- Anfang, Ver, începutulă
anfangen, a începe

-

Anfangz, mat ântâiă
Anjibrer, der, capul, conducăto=
anfillen, a umpl6
4 9ingelegenpeit, Die, afacerea
“angenebm, plăcutii .

rulă

Angejidit, bas, fața, figura

Dinpănglidfeit, die, dovotamentuliă
anbiren, a audi, a asculta |
antommen, a sosi
N
Qinfunit, die, sosirea
i
- Qinlage, die; disposiţiunea ”
- annăbern, a se-apropia

Onnefmlidfeit, die, plăcerea. nuriten, a aședa
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anidauen, a privi, a se uita
anicben, a privi
anicbnlik, considerabilă
Anfidyt, vederea, părerea.

id) aujhalten, a remâne, a se opri..
aufpeben, a ridică, a lua de josăi
aufmertțam, atentă, cu luare a-

anjtatt, în loci de.

aujnebmen, a primi
aujridtig, sinceri

Aintivort, bie, răspunsulii
anbvorten, a răspunde
anbertraueu, a încredința
antvenben, a întrebuința
Anvendung, die, întrebuinţarea
AInagl, bie, număruliă

Muiridtigicit, die, sinceritatea
aujitebeu, a se scula
aufitellen, a aședa
aujivarten, a servi
aufiveden, a deştepta

anstigen, a indica, a anunţa.

Nugenblic, der, momentulii

AntBcil, der, partea

anşieheu, a îmbriica, a atrage
anziinden, a aprinde.
Apțel, der, mărulii [frnetii).
Apielbaum, der, mărulă [pomul]
April, der, Aprilie
Vrbeit, die, lucrul, munca
arbeiten, a lucra
arbeitiam, activii, muncitorii
ari, săracă

Drm, der, braţul
Mrmuti, die, sărăcia
artig, gentili, cu minte
rzt, der, mediculi
Aranei, die, medicina
AIfje, die, cenuşa
At, der. craca

Dufentpalt, der, șederea
Duffiibrung, die, purtarea
Mufgabe, die, tema
aufgeben, a mergeîu ausii die Cote
me get auf, sorele r&sare)
aufpalten, a opri, a rețin€

Bad, ber, pării,

ab, ba3, baia (scalda)
Baden, a scălda
balb, în curând
Ball, der, balulă, mincea, bila”
Band, der, volumul
.

Manb, ba3, legătura, panglica”
Vant, bie, banca
Baje, Die, verişora,

«

minte

Muge, bas, ochiulă
Muguft, der, Augusti

Nusbilbung, die, cultura
ausbreiten, a întinde, a respâudi
ausbepnen, a întinde, a lungi
Musbrudt, der, espresiunea
auSioriden, a spiona, a cerceta
auSfiihren, a esecuta
auzgeben, a împărţi, a cheltui
ausgehen a cși
Nuslânber, der, străinul
ausmaden, a desface, a descurca

ausrufen, a striga, a esclama

auruben, a se odihni
auSfeben, a păr, a ave aerul

Vusfikt, die, vederea, perspectiva
auswauberu, a emigra
ausvăblen, a alege
auSieiden, a evita
auszeidnen, a distinge
ăuferit, extremă, forte
Are, die, osia, axa.

bauen, a cultiva, a zidi
Bauer, der, țăranulă
+
Baum, der, arborele
bebauern, -a regreta
-*

Dedeten, a acoperi

Bedenten,
bebienen,
Bebiente,
bebiirfen,

a cugeta, a considera
a servi
Der, servitorulă
a ave trebuință

Vebiirinif, die, necesitatea
Becbren,

a onora

beeiferu, Șid, a se grăbi
Beenbigen, a isprăvi
befeblen, a ordona:

"ante

on

et

=

befolgen,

a arma,

e
Ve a
E

a observa

a se duce

Degegnen, a întâlni
begehen, a comite
Degierig, avidiă, curiosi

begleiten, a însoți

begraben,

ear ari

bejfăânt, ruşinatii

befragen, a întreba
Beţreier, a libera
Befricdigen, a satisface
“begeben, fb,

beriibmt, renumitii
bejdăitigen, a ocupa
Bejdăttigung, Die, ocupaţiunea

a îngropa

fegreijen, a îuțelege
begriinden, a funda
belalten, a păstra,
Bebaupten, a afirma, a susţine

Dejdeiden, modestii
Vefbeidenbeit, die, modestia
Veilus, der, conclusiunea
bejdrânten, a mărgini
Bejdreiben, a descrie
Bejbreibung, Die, descrierea
befăveriid), greii. penibili
bejeben, a ocupa
bejiegeu, a învinge
Vejiunung, die, cunoscinţa
Defiţen, a poseda
bejonber, speciali
Defonberă, mar alesii
bejjeru, a îmbunătăţi

Dejtândig, continuii, constaută

bei, la, lâugă

efte,

Deibe, amândout
Bein, baă, piciorul [gamba]
beinape, mai, aprâpe, cât p'aci.
Veijpiel, baă, exemplulii
beitragen, a contribui
befanut, cunoscutii
Vetaunte, der, cunoscutulii
Vetfannticpajt, die, cunoscinţa
fefennen, a mărturisi
Detlagen, a deplânge

Vejtimnung, die, destinațiunea
,
Bejuden, a visita
beten, a se ruga
Detradten, a considera .
etragen, ba3, conduira
fetriigen, a înșela
Vot, da5, patulii

Betonunen, a primi
belagern,

a lătra

betobnen, a răsplăti
BeloBnung, bie, răsplata
bemătigen, fid, a cuprinde
temerten, a observa, a zări
Demiiden, (ip, a se sili
benagridtigen, a însciinţa
Benuţen, a profita, a folusi
beobadten, a observa
a despauia,

bunii

bejtimmen,

a hotărî

Bettfer, der, cerşetorulii
Veutel, der, punga

:

menința

Beteidigen, a insulta, a ofensa

Derauben,

celii mai

bevoriteben, a sta înainte, a a-

a asedia

Delebrend, instruclivă
Dellen,

der,

am Dejten, celă mai bine

a fura

bereit, gata, preparatit
Dereit, deja
Berg. der, muntele

Bemajinet, armată
Beivaljren, a păstra, a conserva

Dewegen, a mișca, a împinge
Bemeguna, die, mişcarea"
9deivei3, der, proba, dovada
DevoBnen, a locui
betoundern,

a admira

Bewunberung, bie, admiraţiunea
Ecsaglen, a plăti
Bene, Die, albina.
Mier, da, berea
bieten, a oferi
Bild, da, chipulă, icona

Bitdiăule, bie, statua

.
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bilben, a forma, a instrui

Dăje, r&ă, răutăciosă
Boot, ba3, luntrea
BraudBar, folositoră Brauden, a av6 trebuinţă
Braun, brună, cafenii
" bregen, a rupe, a frânge Brennen, a arde
Breit, largă

billigen, a aproba

Diuben,a lega, a strînge
SBirne, bie, para
bi3, până la
bi3 jet, până acum
Diâmetlen, câte o dată
Bitte, die, rugăciunea
-Bitten, a cere, a ruga .
.- Bitter, amară
Blatt, da3, fâia frunza
Blau, albastru
Bleiben, a rimând
Blict, der, privirea

Breite, die, lărgimea

Brief, der, Scrisârea
Briejtafeje, die, portofoliulii
brinqen, a aduce

rob, ba3, pânea

SBruber, der, fratele
Bud, da3, cartea |
Bukbrudertunit, die, tipografia
- Vuhânbler, der, librarulă
SBugitabe, ber, litera
" biiden, fi, a se pleca

"Blind, orbă

- SBfiţ, der, fulgerul
„-Blien, a fulgera, a luci
Blume, bie, A6rea

- But, ba3, sângele
Bliitbe, die, florea
„SBogen, der, arcul:
Tobe, die bobulă, fasolea

Găjar, Cesariă

- priit, Der, creștinuliă,

Qiirger, der, cetățenuliă
Viirgeriid, civili

|

Butter, die, untuli

driftli, creştinescii

,

Ghronit, bie cronica

ba, dabei, aci, alături, lângă Dad), D435, “acoperișuliă
dadură, prin acâsta, p'aci
: dager, de aceea, așa dar, deci
" damal3, atunci
damit, pentru-că, cu acesta
Danţ, Der, mulțumirea
dantfar, recunoscători
QDantbarteit, die, recunoscinţa ,
danfen, a mulţumi :
“datauf,. la acesta, apoi
_Darau, de aci, din acesta
darin, aci, în acesta :
daritellen, a representa
Dariiber, d'asupra, despre, la a-.
,

dauern,a dura

-

„ Degen, ber, spada

.

„cesta =?

-

Demut, die, umilinţa
demiitbig, umilii
demiithigen, a umili
denfen, a cugeta Dentimiinşe, die, medalia (come,
morativă)
denn, căci
derjelbe, acelaş
besbalb, de aceea
dejto, cu atâtii
deutid), germanii
Deutiblan), Germania

dit, desi, compactă
Didter, der, -poetulii

did, grosăă, grasă:
„SDieb, der, hoțul
bienen, a servi .
„biejer, acestă, acesta
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Ding, da3, lucrulii
biesfeita, din câct
do, totuşi
- Donner, der, tunetulii
Dori, da5, satul
breben, a învârti, a întorea
drobeu, a ameninţa
doppelt, dublu

dumnt, prostă, stupidiă
duniei, întunecos, sombru
biinn, subțire
E
Dunit, der, vaporii, aburul
durbjdjreiten, a străbate
diirien, a cuteza, a avec voie
Durit, der, setea
durftig, însetatii, setosii

t
CEobe, bie, refiuxulă
eben, egală, plană

ebenjaliă, asemenea, totii așa

eben Î0, tocmai așa
“edel,

nobilă

Ebelfnabe, bet, pagiulii
CbelmutB, der, generositatea
Ebeljtein, der, pttră preţidsă
ce, înainte de ce
cBemalig, fostă, mal nainte
ebemal3, odinidră, altă dată

Ggre, bie, onrea

ebren, a onora
Eprenbegeugung, die, onorurile
Ebrenmann, der, omul de onsre
ebrerbietig, respectuosii
Epriurăt, bie, venerațiunea
eDrlid, onestă, loială
!

Eyrlifeit, die, onestitatea
Gi, bas, oului
Gide, die, stejarulii
Gidel, die, ghina
Gib, bet, jurământulă !
Cifer, ber, zelul
eigen, proprii
!.
:

" Cigenidjaft, bie, calitatea
„. Gigentpum, bas, proprietatea
einfad, simplu
|
tinjăliig, naivă, prostă
eingebent, aducătoră aminte
einig, unică, unită
cinmal, o dată
einit, odinidră
cinfălafen, a adormi
|
Gijenbabn, die, calea, ferată - .

Cinmopiner, der, locuitorulii :
einjig, singuri, unică * ,:

Gia, ba, ghiaţa
Gijen, das, ferulii
eitel, vanitosiă
Gitelteit, bie, vanitatea
Elend, ba3, miseria
Cile, bie,

cotulii

empfanqen, aprimi
„ EmpfeplungăBrief, ber,scrisârea de
.
recomandaţiune

-

empjinben, a simţi”

Empfindung, bie, simţirea

Enbe, ba3, sferşitulăi !
enge, strimtii, îngustă

England, Anglia
|
engli(, englezesce
entbebren, a. fi lipsit de...
entbeden, a descoperi

- ventfernen, a depărta

Entfernung, depărtarea *
entgegenjejen, a opune
entgegen, a scăpa de
entlaufen,a fugi -

Entidlug, der, hotărîrea
entibulbigen, a scusa

entiveber oder, ori... oră, sait... sa :

„_entmerfen, a proiecta erbarmen, fi, a se îndura
erbliten, a zări !
Erbbcere, die, fraga
* Erbe, bie, pământul
ereignen, fig), a se întâmpla
erfabren, a afla
erfinden, a inventa
|
erfiilen, a îndeplini

|

exbalten, a primi, a conserva
- ErBaltung, die, conservaţiunea
erbeben, a ridica

.

|

POI

erinnern, a reaminti
extennen, a recunosco
exflâren, a explica, a declara
ertundigen, fid), a se informa
erlangen, a obțint
erlauben, a permite
Erlaubnig, die, permisiunea
ermabnen, a îndemna
ermorten, a asasina
ermiiden, a ohosi
ernăpren, a nutri
ernennen,

a numi

eruft, ernfigaft, seriosit
Eroberer,der, cuceritorulii
erobern, a cuceri
erregeu,

a escita

erribten, a înălța
Erfdeinung, die, apnriţiunea
erireden, a se speria
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erit, mal ântâiii
Grjtaunen, ba3, mirarea
Erfie, der. primulii
ectragen, a suferi, a suporta
ermvarten, a aștepta
ermâgen, a considera
erwâăbleu, a alege

erierben, a câştiga, a agonisi
erzălen, a povesti
crziehen, a educa, a cresce

Erşichung, educaţiunea

erşiirnt, măniosă, supărată
Gel, der, măgarulii

ejjen, a. mânca

char, de mâncare
ctvas, ceva, puţintelii
cuer, vostru
Curopăcr, der, Europenulii
emvig, etornii.

erțețen, a înlocui, a repara

fâbig, capabilă

îindeu, a găsi

alțd, falși

Sild, der, peşeele
Sşilober, der, pesearuli
Sleij, da8, carnea
Sleiţ, der, diliginţa
fleipig, silitori, studiosii
Şliege, die, mușea
fliegen, a sbura

fabren, a merge cu trăsura
Csamilie, die, familia
Sage, die, stindarduli
fangen, a apuca, a prinde
sarbe, bie, colorea
Sag, da5, butoiulii (butea)
faţt, aprâpe, mar că
faul, putredii, leneşii
Şieder, bie, pana, condeiulit
Şedermelier, da3, bricegulii
feblen, a lipsi, a greși
Siepler, der, defeetulii, greșela
fein, finii
Seinb, der, inimiculi
Sel, da3, câmpuli
fel, ba, pielea
Yenfter, ba8, ferestra
fejt, solidii, tare
Şejtung, die, cetatea, fortărcţa
fett, grasit
feudt, umedii

Seuer, da3, foculii

Sieber, 905, frigurilo

finjter, întunecosii,

sombru

flieben, a fugi

Ştiibtling, der, fugarulii
Su, der, riulă, fluviulii

îtiițiia, lichidă

folgen, a se supune,
folglid,

prin

urmare,

a urma
deci

Solgenbea, următorele
fordern, a cere, a pretinde
Sortidritt, ber, progresulă

fortieţien, a continua

Srage, bie, chestiunea
fragen, a întreba
Sirantreid), Francia
rangoie, der, Francesulii
jtansăfijd), franţozeşce
Stau, bic, femeea, domna

n

frei, liberă ; freigcbig, darnicii
Şreipeit, die, libertatea
Sreitag, der, Vinerea
îrenb, străină

Îvefjen, a mânca, a devora
Şreube, die, bucuria
îreucu, Îib, a se bucura
Treunb, der, amiculii
Șrembihafi, die, amiciţia
Sricde, Der. pacea
Îcieren, a îngheţa
Îrijd, prospănii

Șrilpitiid, das, dejunulii
Sud3, der, vulpea
țibleu, a simţi
fiibten, a mâna, a conduce
Siiibrer, der conducătorulii
fileu, a umple
Şiinfitranfenjtiit, piesă de cin i
_

franci.

fiir; pentru
Turăt, die, temerea, frica
fiirăten, a se teme
fiirăjterlid, teribilii
îurăbtiam, fricosii
Siirit, der, principele
Su, ber, piciorulii

ÎrbBliţ, voiosi

Sirojd), der, brosea
Ssrudyt, die, rodulii
frugtbar, roditorii
(Sans, die, gâsca
Gattiu, die, soția
gan, totii, întregit
gânzlid, cu totulii
Garten, der, grădina
Gaft, der ospele
Gaijtmaţl, bas, prândii, banchetii
Gebăubde, ba2, edificiulii
geben, a da
(Sebrauy, der, usulii
. gebrauden, a întrebuința
gebrăunt, arsii de sore
(Seburt, ie, naşeerea
Gcdădinii, bas, memoria
gebeuten, a avec de gândi
Gcbulb, Die, răbderea
gcbulbig, răbdătorii
Gcfabr, die pericolulii
gejăbrlik, periculosii
gejalțen, a pliicd
gciăllig, îndatoritorii
Gejăiligteit, complesenţa

Îvii)), de vreme

*

Gcjaugene, der, prisonierulii
Gcjângnib, das, încbisorea
Gcjăbrte, der, soţulii
Gcjolge, da3 suita
geirieren, a îngheta.
(ScjiiDl, bas, sentimentulii
gciiibil03, nesimţitorii

gegen,

către,

pentru. contra

Gegenb, bie, ţinutulii
gcgemărtia, presinte
Gegner, der, adversarulii
gebeim, secretii
Gebcinnig, bas, secretulit
geben, a merge
geborden, a asculta, a se supune

gchâren, a aparţine

Geijt. der, spiritulii
geiitig, spiritualii
Gcisbal3, der, avarulii
geisig, avară
gel6, galbinii
Geld, das, banii

_ Gelegenbeit, bie, ocasiunea

geleprt, învițată
gelingeu, a reuși
Gemapl, der, soțul .
Gemălde, da, tabloulii
gemă, conformii
genii, comuni
gemeiujăajilid, în comunii
geneigt, dispusă, înclinaji
genejen, a se vindeca
Genejung, die, vindecarea
genicţen, a mânca, a gusta
genug, destulii, suficientii
(Benub, der, plăcerea
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” gewăfnlid), ordinarii

gerathen, în, a căd€
geredt, dreptă, justii

Weredtigteit, bie dreptatea :
gering, mică, măruntiă
ger, bucurosii

geriibri; mișcată, emoţionatii
- Gejang, ber, cântarea.
,
Gejandiaţt, die, ambasada
Geiiji, bas, afacerea
Gejdent, das, cadoulit
Gcjdidyte, bie, istoria acibidi, abilă, îndemânaticii
„Scimad, der, gustulă
" Gciehopi, bas, creatura
Wcjdrei, das, strigătul *
Gcjdymăt, das, trăucănelă
" Ghejeh, baă, legea
Gejipt, das, vederea, faţa
Gelinnunig, bie sentimentulit, in.
tenţiunea
Gejtalt, vie, figura, forma:
geiterut, ierl

:

gejund, sănătosit Gcjunbpeit, die, sănătatea
Getrănt, ba8

băutura

Getreide, das, grâulii
Getitmunel, das, tumultul

Getalt, die, forța.
,

Geivijjen, da8, consciinţa
Gemitter, ba5, furtuna
getvogen, înclinatii, devotarii

Sciwvobnfeit, die, deprinderea
gevâbnen,
Saar,
-Daben,
> SSafen,.
Vabu,

gleidgiltig, indiferenti

|

- gleibjam, ca și
Gliid, das, fericirea, norocul
gliid(id, fericită
.
Gliidjeligteit, Die, fericirea -

: Onabe, bie, graţia

Gott, der; Dumnegeulii

găttlid, divină |

(Sraf, der, contele

Graben, der şuuţulă, grupa
Grammatit, die, gramatica

Gras, das, erba

.

graujam, crudă

(Stei, Der, bătrânulii
grengeu, a se mărgini,
Gricdye, der, greculii
Griedenlaub, Grecia
grof, mare::
grobariig, mare, vusti
Srăbe, die,mărimea

Grobumuip, bie, geuerositatea

geivinuen, a câştiga
genib, sigurii

Gift, da3 otrava
" gijtig, veninosă
Gipiel, der, vârfulii
glânşen, a străluci
Glaube, der, credința
glauben, a crede
gleid), egali, asemenea, îndată

a obicinui

da8, părulă [capului
a ave
der, portulă cocoșul .

=. BaTb, pe jumătate
-Balten, a ţine

Sală, bet, gâtuli:
Sand, bie, mâna
„Bandai, der, comerciuli
: Banbelu, aa lucra; a so tocmi :

Sruubjaţ,

der, principiulii, ma-.
xima

griin, verde”
" griipen, a saluta
gut, buni :
2
..
giitig, bună, binevoitori

,

“"SDaublung, die, acţiunea
art, dură, tare
Safe, bet, iepurele
Dafien, a uri
Saujen, der, grămada Sauptitabt, Capitala
- Sus,

ba5,

Dausthiier,

casa

bas. animalulii

|

do-

mesticii. .

gaut, Vie, pielea
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Sălțte, bie, jumătatea
„ DăBlid, urâtă, urîciosii
Dăufig, desă, frequentii
Secr, da, armata
:
" Bejtig, violent, impetuosii

Dinumel, der, cerul
Bilflo3, delăsatii, părăsită
Binab, în josă
Dinauf, în susă

BineingeBen, a intra

Deibe, der, păgânulă

Binter, înapoi, în urmă
Vivid), der, cerbulii
Virte, der, păstorulit
Viţe, die, căldura
Do, susit, înaltă, ridicati
of, der, curtea
,
Doilid, politicosă . -

- Beilen, a vindeca :
Beiljam, salutari .
Beinrid, Enricii

Seirati), bie, căsătoria
Beig, caldă:
Velb, ber, eroulii
Bell, clarii, luminosii

Derauătreteu, a eşi

Boffen, a spera
.
SDojjnung, die, speranţa -Sofleute, die, curtesanii
Doll, găunosă, golă
Dolen,. a căuta, a aduce
$9ol3, da3, lemnulii
Doru, ba3, cornulă

Berauăzieben, a retrage, a scte
Berbit, tomna
Berna, apoi, după aceea

Serr, der, domnulă, stăpânul

Berrlid, magnifică
Verriaft, die, imperiuli, domi:
națiunea

Buren,

“ Dereichen, a dotnni

„Die, aici, în acesti loci

:
af

Afă-

Giigel, bet, colina
„Biitte, die, coliba.

după aceea

Bilfe, die, ajutorulă
iDr, vot, (ali) «ăi, loră
îmumer, totă-dea-una
“ indejțen, într'acestea
Snfel, bie, insula - :

je,. vr'o dată
““jeder, fie-care
Şebermanu, fie. -eare
- emanb, ciue-va
jebt, acumii

”- Snterefle, ba3, interesulii
Îrbilde, baă, terestru -;
Şagb, bie,. vânătârea
Yar, das, anulă
o
Sabrhunbert, da3, secolulă
anuar, der, Ianuarie
„Dăger,

a asculta

mândiă, a-i fi fom
Dut, der, pălăria:

Deute, astă-dI

Subde, der ovreiuliă '
Sugenb, die, juneţea, junimea

Şulius, Iuliii
Şuli, der, Iulie (una)
jung, tântră |.
Sguni, der, lunie . .
Siingling, der, tenărulă...

der, venătorulii

= Jăprlid, anuală, pe ană

a audi,

Vubn, ba, găina
" Dunb, der, cânele -..
Dungeru, Bungrig- Alina

berumlaulen, a alerga:
Der. ba, inima
eu, daă, fânulii
Bierauf,

j

Doe, die, înălţimea

.:

,

XE.
Staiţer; der, împăratulă””
Ralb, bas, viţelulă -<

|

«tatt, rece, frigă
* Rameel, bas, cămila

,
|

să
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Ramumerdiener,

Der, .valetulii, fez

ciorulii [de casă)

RaxtBager,
Startofiel,
Sălte, die,
Stăfe, der,

der, Cartaginesulii
bic, cartofuliă
frigul
brânga

fauţen, a cumpăra

Raufinaun, der comerciantulii
faum,

abia

fein, nici unulă
[ennen; a cunosee

Seuntnig, die, cunoştinţa

Sind, da$, copilul
Rimbeit, die, copilăria
Sire, Die, biserica
Siridye, die, cirtșa
Siage, die, plângerea
(lar, clarii, limpede, seninii
Rleib, bas, haina
.
[teiben, a îmbrăca
Rleidungăitilde, Die, vestimintele
ein, micii
tlug, prudentii
Slugpeit, die, prudenţa
Snabe, der, băiatulii
Snafl, der, sgomotulii
Suie genuchiulii
elaen, a ride
Cage, bie, situaţia, posiţia
Qager, baâ, tabăra
:
lam, ologă
Ram, da3, mielulii
8anb, ba, ţera

Stod), bet, bucătaruli
Sădjin, bie, bucătăreza
Răln, Colonia
fomumen, a veni

Sânig, br, regele
Sănigreid bas, regatulii

Tounen, a put
Stopi, der, capuli
Storb, ber, coșulă
Rorn, da5, grâulă, bobulii
Rărper, der,

corpulii

YOȚilid), deliciosii
Srajte, die, forţa, puterea
frant, bolnavii
SRrantbeit, die, bâla frăgen, a cânta a croncăni
Sreuzer, ereițarulii
Rrieg, der, resboiulii
Srone, bie, cordua
Rugel. bie, glonţulă
Sub, die, vaca
fiinftig, viitori
Buni, Dic, arta
finfilid, artificială
fura, scurti

Siiifte, bie, costa, țărmul
Suticher, der, vizitiulă

legeu, a culca, a pune

Iebren, a învăța
ebrer, der, profesorul

9eib, der, corpulă
leidt, uşori
[eiben, a suferi

lange, multi timpă

Qeiden, bea, suferința

[angjam, încetă
Tafjen, a lăsa:
Qajter, viţiulă

[eije, încetişorii

Qauf, der, fuga, cursulii
Taufen, a alerga
Leben, a trăi

Qeben, ba3, viața
lebendig, viă

Qebenâmiltel, da3, alimentulii

eber, da3, pielea [lucrată]
1eer, gol, Iceren, a goli

Qeibenjajt, die, pasiunea

letjten, a face, a îndeplin:
feiten, a conduce
lernen, a învăţa
lejen, a citi
[et, ultimi
Qeute, bie, lumea „Rit, bu3, lumina
Qiebe, bie, aniorulă, iubire:
lieben, a îubi
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Ioben, a lăuda
20, da3, gaura, gropa
Voli, der, recompensa
Qâme, der, leulii
Suft, die, aerulii

ied, da, cânteculii
[iegen, a sta culeatii, a zăcea
[int, stângi
[inta, la stânga
Qijt, bie, viclenia

Quft, die, pofta, plăcerea

Tiftig, viclenă
DM.
madeii, a face
mădtig, puternicii
Thagb, bie, servitârea

Sagnet, der, magnetulii
mablen, a măcina, a râjni
Mailand, Milan
Mal, da3, o dată
malen, a depinge, a zugrăvi
Shaler, der, pictorulă
man, cine-va,
manderici, teluritii, diferitii
mandnal, une-ori
Sangel, der, lipsa
mangelu, a lipsi
-

mejien, a măsura
Mejjer, ba3, cuţitulii
sNiene, die, aerulă
miethen, a închiria
" SMild), die, laptele
Milde, bie, blândeţea,
miBbraucen, a abusa
miffalen, a displăce
mit, cu
mitbringen, a aduce
Shitleiden, da3, compătimirea

Sittag, der, prânqulii

Sittel, baâ, mijloculii
imitibeilen, 2 comunica

Manu, der, omul, bărbatulii

SMonardj, der, monarhulii.

Starii, der, târgulă, piaţa
Mărz, der, Martie
Maf, da3, măsura

JMonb, der, luna (satelită)

mâbig, moderatii

SMatroje, der, matelotulii

Saua, bie, șorecele
Steer,
utepr,
Seile,
mein,

da,
mai
bie,
mei,

marea
multii
mila
mea

meift, celă mai multii, cea mai
mare

parte

melben, a anunța
Shenj, der, omulii
menilid, omenescă, umană
merien,

a observa

Sonat, der, luna
morgen,

mâine

Sorgen, der, dimincţa
mâgen, a pute, a voi
Mând, der, călugărulii
Ttooă, ba3, muscbhiulii
Sund, Der, gura
munter, sprintenă,desceptii, voios

_SMutg, der, curagiulii
mutVig, curagiosii
Shutter, Die, mama
mile, obositii, ostenitii
SRiibe, bie, silinţa, ostencla
nulijțen, a trebui
Spiigiggang, der, lenea

mertviirdig, însemnatii

nadabmen, a imita
„nad, la, după
nad und na, încetulii cu încetulă
nabent, după ce ; după aceea
nabbenten,a cugeta, a se resgândi
I. Cionca, Gramatica limbei germane,

nadyger, apoi. după aceea
Madiolger, der, succesoruliă
nadlăjiig, negligentii
Raridi, die, vestea, noutatea
Mădjte, der, aprâpele

16
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Madi, Die, nâptea
nadtbeilig, păgubitorii
Nadtigali, bie privighetorea
uabe, aprope
Mabtrung, bie, nutrim-ntulii
nânilid, adecă, acelaşi
Marr, ber, nebunulii, bufonuliă
Maţe, die, nasulii
Mejje, der nepotul
nebmen, a lua
Reid, der, invidia
ueibdii, invidiosiă
nennen,

nicptă, nimicii
idte, die, nepota
uie, niemals, nici o dată
nicbrig, josii, vilă
Riemaub, niminea
no, nici, îucă
Rorbden, ber, nordul,
ndrDlid, septentrională
n5thig, necesari
năthigen, a obliga
nun, acum, ei biue
nur,

a numi

neu,

nou, modernit

neugierig, curiosi

ober, superioră, în susii
Oberaufieper der, inspectoruliă
obgleid, cn tâte că, de şi
bit, ba8, pomele, fructele
Die, der, boulii
ojjen, deschisi
Sijentlid;, publici

oft, djteră, adesea
obne, one şu, fără, fără ca
Del, baz, oleulii, untulă de lemui
Spfer, das, victima, sacrificiul
opiern, a sacrifica
Ort, der, locul
Dejterrei, Austria

Saar, das, perechea
PădBen, ba, pachetulii
pajjen, a conveni
Serfon, die, persâna

Pponicier, der, Fenicianuliă
Raț, der, loculiă
Ploslig, deo dată, subită
pliindern, a jefui
Pliinberung, die, jafuliă
SBolizei, bic, poliţia
Rolt, die, poşta
prăditig, minunati Proving, die, provincia
priijen, a proba, a încerca, a exa-

Peter, Petru

Bilauşe, bie, planta
iau, der, păunele
pilegen, a îngriji, a obicinui
picien, a Auera
Pfeil, der, săgdta
Tierbd, bas, calulă
Pilaume, die, pruna
VIiht, die, datoria
biliigen, a

numal

Rub, die, nuca
nuben, a servi, a fi utilă
Muen, der, profitulii
niiblig, utilii, folositorii,

Reft, da, enibuliă

-

mina

“Rulver, bas, €rba da puşcă, pul-

ara.

puben, a curăța,

Piund, bas, fruntulă

Q.
Quelle, die, isvorulii

berea
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Nafe, der, corbul
Raden, der, gura (la lei, ete.)
răden,

reif, coptii
Reipe, die, rndulii
rein, purii, curati
reinigen, a curăța
Reije, die, călătoria
reijeu, a călători
reizenb, răpitori
xetten, a scăpa
Reft, bet, restulii

a resbuna

Nat), der, consiliulii, consilieruli
Măuber, der, tâlharnlă
Raubthjier. bas, feră sălbatică
Naupe, bic, omida
rednen, a socoti, a calcula
Met, das, dreptulă
redjt,- dreptă, justă
redtă, la dreapta
,
Redtibajiengeit, bie, onestitatea
Mebe, die, vorba, discursulii
reden, a vorbi, a spune
Nedlihteit, bie, prabitatea
Mebner, Der, oratorulii
Megel, bie, regula

reucu,

a se căi

Ridter, der, judecătorul
Nod, der, haina
to), grosolanii
Stolle, bie, sululă,

pachetul

Rămter, der, Romanulii
râmijd, romani
rotb, roşu
Riidler, die întorcerea
titdivărtă, înapol, d'a îudăratele

regelmăfig, regulată

Megeu, der, ploia
vegieren, a domni
Negierung, Dic, guveruulă
regnen, a ploua.
Mei, bas, imperiulă

viibmeu, a lăuda, a gloritica

Suj, der, reputațiunea
rufen, a chema, a striga
Mube, die, repausuliă, liniscea
Rub, der, gloria
Riijțel, der, trompa.

Teid), bogatii

n

Reidtbum,
der, avuţia

Sage. bie, lucrulii
jagen, a dice, a supune

Sal

bas, sarea

Camnulung,
Eanjtmmutb,
Cand, der,
Cdaar, die,

|

die, colecțiunea
bie, blâudeţea
nisipulă
trupa

Sade, der, pierderea, paguba
iGaden, a vătăma
" ÎDâdli, vătămătoră
Edo, das, dia
Edăjer, der, păstorulii
-îhămen,

Îbăţen, a stima, a prețui

Îiden, a trimite,

.

Îid Îdiden, a

se căd€
Sidtial, da3, destiuulii

Sic3pulber, bas, crba de puşră
Eifj,

das,

vasulă,

ă

fid, a se rușina

Edjande, die, ruşinea
iar, ascuţită, .tăiosii
Edatten, der, umbra

Sdaufpiel, das, speetacolulii
Îeinen, a părc, a luei,
Edein, der, aparenţa.

vraporulă,
nava

iilbern, a descrie
Splag, der. lovitura | |
fdlagen, a bate, a lovi
Eolaf, der, somnul
fălafen; a dormi
Îdlegt, răi, rtutăciosii
foleiden, a se strecura, a se furişa

Îjăliepen, a închide

e

n

Slimm[te, ba3, celă mai răi
Sălog, da3, castelulii
Cdriifjel, der, cheia
Cmeidler, der, lingușitorulii
(melzen, a topi
Edpmers, Der, durerea
Edmetterling, der, fluturulii
Epmieb, Der, ferarulii

ffmuţig, murdari

fmiicfen, a orua
Gnee, der, zăpada
Gneider, der, croitorulii

fein, stii; v. aj. a fi
Scite, die, partea
felbit, însuși

jelten, rară, rare-o.X
fenben, a trimite
fider, siguri, de siguri
făjtbar, visibilii

momentit

fdreiben, a scrie
Gdriitftelter, der, autorulăi, seriitorulit

Shu, der, ghcta
Eubmadjer, der, cismarulii
Eul», bie, greştla, datoria
fbulbig, culpabilă, datoră
Eule, die, gebla
Egiiler, Der, şcolarulii
fdiigen, a protege
fbiitteln, a scutura, a sgurlui
fehioa, slabi, subțire |

EdwagBeit. die, slăbicinnea

Edmager, der, cumnatulii
Swăgerin, die, cumnata
Edwmwalte, die, rândunica

Îdiarg. negru

2

Ewiz, dis, Elveţia |
Căjoeizer, elveţianulii
feet, greu
Sowmert, da3. spada

Sdmefter, die, sora
fătvierig, greiă *
Sdwierigteit, die, greutatea
foinuten, a înota ee, der, laculi; bie— marea

Geele, bie, sufletulă |

febr, forte, pr

Siegel, da8, sigiluli
fingen, a cânta.
Sinu, der, sensulii, simţalii
,
fiben, a şed6
jo, așa, ast-felii; fo eDen, în acesti

fdjuell, iute, repede
Îcon, deja
fd5n, frumosi Epânbeit, die, frumseţea
Shreden, der, spaima

fămeigen, a tăcg

fegnen, a bine-cuvânta
fehen, a ved6, a privi

Sieg, der, victoria

foneien, a ninge

Sein, da3, porculii
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fogar, chiar
Sobn, der, fiulii
foldje—r, atare, ast-felii .
iolleu, a trebui

Sommer, Der, vara |

joubdern, însă
fonft, de altă-felă, altii-mintrelea:
Soune, bie, sdrele
Gonntag, der, Dumineca
Gpanien, Spania
Epanier, der, Spaniolulii
Îparjam, economii
Epaşiergang, der, plimbarea
Îpăt, târdii
Speijejaal, der, sala de mâncare;
refectoriulii
îpeijen, a mânca
Epieacl, der, oglinda
Spiel, daz, jocul
îpielen, a juca, a se juca
ipinnen, a târce
Gpradye, die, limba
ipreden, a vorbi
fpringen, a sări
Staat, der, statul

Etadi, die, oraşul

Etanun. der. tranchiulii
ftomumen bon, a veni dela, ase
„trage
Stand, bet, starea, posiţia
!

ftart, tare
Stârte, die, forța, serobela
ftărten, a întări, A scrobi
fiepen, a sta (în picidre)

Strafe, die, pedepsa
îtrafen, a pedepsi
Strabe, die, drumuli,

calea

fireiten, a combate, a disputa

Stein, der, petra
Stele, die, loculă
jtellen, a pune, a aședa
flet3, tot-dea-una
ftillfien, a'sta liniştilii
Etimme, die, vocea
Etirne, die, fruntea
Etofi, ber, stofa, materi
ftol3, mândru
Etolş, der, măndria
Ctorg, der, barza
ftâren, a turbura, a incomoda

ftcena severă,
Strid, ber, ștreaguliă, feânghia
Strof, ba3, paiele
Ctropbad), ba3, acoperişă de paie
Strumpi, der, ciorapuliă
Student, der, studentulă
tunde, bie, ora, lecţiunea
Giiden, der, sudulii
ftitrzcn, a precipita, a răsturna
fueu, a căuta
Ă
Sume, die, suma
fig, dulce

tabel, a blama

Titel Der, titlul
„Yodter, die, fiica
todten, a ucide
on, der, tonul
tragen, a duce, a transporta
Traube, die, strugurulit
„Yraueripiel, da3, tragedia
trăge, leneși
Trăgbrit, die, lenea *
Trejien, das, lovirea, lupta
trefjli, escelinte
treten, a păşi,
a intra

Tag, der, diua

tăglid,
tanzen,
Tajde,
tapfer,

dilnică, cotidianit
a juca, a dausa
die, buzunarul
bravă, viteză

„ Tapferteit, Die, vitejia
Tajhentud, daă, batista
Taube, bie, porumbielulii
taugen, a preţui, a fi bunii la
TDal, baâ, valea
:
That, die, acţiunea
tbătig, activă _
Tpeil, der, partea .
tbeilnejmenb, participantii
tbeuer, scumpit
:
Tbier, ba3, animalul
bor, der, nebuvulă
Thor, ba3, pârta

TBoreit, bie, nebunia
Tprânen, bie, lacrimile
tun, a face
Ă
SBurm, der, turuuliă

Thiire, die, uşa

tieț, profundă, adâncii
Ti[d), der, masa

TTreue, die, fidelitatea

trinten, a bă
troten. uscatii
trodnen, a usca

Troja, Troia
Trommel, die, toba
Tropf, der, .neghiobulii
trâjten,

a consola

tviibe, turbure, sombru Triinmer, die, sfărămăturile

Tu, daâ, postavuli
Tugenb, bie, virtutea
- tugenbhajt, virtuosii
Siivte, der, Turculii
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U.

Vebet, bas, rtulii, bola

NE!

ungețăgr, cam, aprope

ungejunb, nesănătosit

iibel, râi

i

îtben, a exersa
itber, pe, peste, ps d'asupra
iiberali, pretutindeni
iibeflijjia, abundentii

ungenib, nesigurii
ungeăbnlid), extraordinarii
Ungliict, ba3, nenorocirea
ungliidlid, nenorociti

iiberfiifren, a convinge

unmăglid,

iibereinfonumen, a conveni

unreht, nedrept

iibereințtimmen, a so acorda
iiberBaupt, în generalii
iibexlegen, a delibera, a cugeta
îiberlegen, adj. superiorii
iibernelmen, a se însărcina
iiberiepvenunen, a inunda
Meberţeţiung, die, traducerea
iiberziegen, a acoperi, a îmbrăca

Vnredt, ba5, nedreptatea
Mujpuld, tie, inocența
unjer, nostru
unfterblid), nemuritorii
unter, sub, printre
unterbringen. a adăposti
unterbefjen, între acestea
unterbaltend. amusantă

Uingliiefâfati, der, nenoroucirea

Meberilu, der. abundența

„iibrig, ce rămâne, restulii
Mebung, die, exerciţiulii

1lfer, da3, malulii
Mpr, die. ora.

”

, i
i
i
.
N
i:
tă
E
|
:

unteriodhen, a subjuga

unterlaţien, a omite,'a' lăsa

|

Unternelmung, bie, întreprinde-

|

”

rea

cesorniculii

.
um, În jur, um... pentu
unarien, a îmbrăţișa
umbergejen.-a se preumbla
umtfommen, a pieri
umfonit, în zadar
Muufjtand, ber, împrejurarea
Umftegenden, die, asistenții
umuvenben, a întorce
unangentim, neplăcuti
unbetannt, necunoscutii
unbdanibar, ingratii

“4

unternefmenb, întreprindătorii
unterridten, a învăţa
unterțtiițen, a susţin€
Uutertban, der. supusulă
Mnterierfung, Die, supunerea
unteriveg3, îu treacătă
VMutvabrbeit, die, neadevărulii
unnifienb, ignorantii
umăblig, nenumăratii
Mrjadye, die, causa
urtbeilen, a judeca.

.
,

xp
.

t

i !
li

imposibilii

.

SBater, der, tatălă
Baterland, da5, patria
Berbruj, der, măunirea

verepren, a onora
vercinigen, a întruni
Berţajier, der, autoruliă

Berânbderung, die. schimbarea
verbergen, a ascunde
i
verbejjern, a corige
”
Berbreden, bas, crima

vergeblid), în deşertii, zadarnicii
vergeben, a pieri, a trece
vergeijen, a uita
vergleiden, a compara

veradten, a desprețui -

verbreiten, a respândi
verbrennen,

a arde

verdătig, suspectă
verbienen, a merita, a căştiga

veriolgen, a urmări

SBerguiigen, ba3, plăcerea
vergniiat, mulțumită

vergrăbern, a mări
verbeiratbet, căsătorită:
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verbinderu, a împedeca
vertaujen, a vinde
verlangen, a cere
verlațien, a părăsi
verlațien, id, a se încrede
Berlegenbeit, die, încurcătura
verleiten, a seduce

verlobnen, a face, a merita

vermeiden. a evita
verininderit, a micşora
vermiiăeu, a amesteca
SBermăgen, ba5, puterea, averea
vermutben, a bănui
vermulBlid), probabilă
vernadlățiigen, a neglija
vernepmen, a afla
Bernunit, bie, raţiunea
verrathen, a trăda
verjagen, a refusa
Berjanunlung, bis, adunarea
verjammelu, a aduna
verjăjajjeu, a procura
verjdjicben. a amâna
veridhieben, diferiti
veridonen, 2 cruța
veribwenben, a risipi
veridyminbden, a dispare
Verjebung, die, strămutarea
verfeţien, a transfera
Berjiderung, die, asigurarea

vertreiben, a goni
verurfaden, a causa
verivanbelu,

a schimba

verivanbt, rudă
SBerivanbte, der, ruda
vermerfen, a respinge, a arunca
vermiliten, a devasta
verzeiljen, a erta
Verzeifung, die, ertarea
verzioeifelun, a despera
Better, der, vărulii
viel, e, multă, mulţi
vielleidt, pote
Biertelțtunbe, die, cartulă de oră
SBogqel, der, paserea

vollenden, a isprăvi

SBolt, daâ, poporulii
volfrei, populată
volltoninew, perfecti
vot, plină, umpluti
vot, În înte, înaintea
vorbeigeBen, a trece
SBorfabr, der, predecesorulii
vorber, mai nainte
vorig, precedinte
vorilageu, a propune
vorjibtig, prevădătoră
vorlefen, a citi cui-va
BortBeil. der, profitulii
vortreiilid, minunati

veroguen, a împăca

voritellen. i representa

veripreden,, a promite
veritehen, a înţelege
vertbcilen, a distribui

vorivărtă,

vertilgen. a distruge
Qertrauen, ba8, contiența
a veghia
a cresce
bravii
biz, armele
der, trăsura

vagen,

a cuteza,

STRaije, der, (die) orfanulii, a
Salb, ber, pădurea

SRall, der, retranșamentulii
Valid), der, balena .

9

made,
maieu,
wafer,
Tafjen,
STagen,

înainte

Bormuri, der, reproşulii
votzizhen, a prefera
votşiialid, escelentii, preferabilii

a risca

mabr, adevtratii
SRabrbeit, bie, adevărulii
mabrjbeinlid, probabilii

.

Sand, die, zidul
wann, când
arm, caldă
Mârme, die, căldura
tvăbrent, în timpalii, pe când
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tvarten, a aștepta .

tpilb, sălbaticii, feroce

varum ? pentru -ce ?
Tafier, da, apa
peber, nici
SBeg,. der, drumulii, calea
Wegen, din causa, pentru
wegfiipren, a lua, a aduce
- wegnebmen, a lua
imegtragen, a transporta, a "duce
.

cu

wcil, fiindă-că, pentru-că
Teiu, der, vinulă

wweînen, a plânge

avtife, cu minte, înțeleptii
Teije, bic, modulă, chipul

TReispeit, bie, înţelepciunea
albii

tocit, departe
velă), iveldjer, care
SRelt, die, lumea
woenig, puţină
wenigiten, celi: puţinii
wenn, dacă, când
werben, a deveni,

Qlind, der ventulii
inter, der, rana
Tirtung, die, acțiunea, efectulii
wijien, a sci
|
SToiijeniăgajt, die, sciinţa
Site, die, văduva

100, unde ; 1vobură), prin ce, po
unde

sine

SAei5, das, femeea,.
tei, mole ,
toeidjen, a ceda
weigern, Îi], a refusa

wcib,

STRille, der, voinţa

ivoljer, de unde

Mode, die, săptămâna
STRârterbud), da8, vocabularulii
1v00l, bine; das— binele
ivoblțeil, eftinit
woblabenb, avută
SRopltBat, bie, binefacerea
Toblthăter, der, binefăcătorulii
ivobltpătig, binefăcătorii
Rolf, der, lupulii
Molnung, Bic, locuința
SIBolte, die, norulă
Rolle, bie, lâna
ivollen, a voi
tooran, la ce, după ce
Sort, bas, vorba, cuvăntului

vouitberi, a pune în mirare, a sur-

a se face

STQert, bas, opera, lucrarea
SBerfscug, da8, instrumeutulii
Sejen, da5, ființa
Setter, das, timpulii
widtig, importantă
iionten, a consacra, a dedica

wieberpoleu, a repeta

Ă
Surm, der, vermele
SBurit, die, cârnatulii
Bund, ber, dorinţa
wiinjden, a dori
Murael, die, rădăcina
wiirbig, demnă
wiirdigen, a aprecia

prinde

SBicie, livedea, lunca
Bal, die, numărulă
:
3ablrei, numărosii
Babn, der, dintele
şăbmen, a domina, a domestici

santen, a dojeni;—
id) a se certa

schit, qece
seiden, semnului
zeidnen, a desena, a însemna

Beidnung, die, desonulă

şcigen, a arăta

Beit, bie, timpulii
Beitung, die, diarulă, gazeta
gerhauen, a tăia în bucăţi
şeritâren, a distruge, a ruina
şeritreuen, a împrăștia
Beugni, das certificatulii
- Aiege, bi, capra.
Biel, dag, ținta, scopuliă

Bimmer, bas, camera
zitteru, a tremura
3ornig, măniosă, suptratii
3u, la, pentru ; pr6
gubereiten, a prepara
Bujrieden, mulțumită
şufriebenbeit, Die, mulţumirea
Bug, der, tragerea, convoiulit
gugebeă, a acorda, a permite
3ugleid, în acelaşi timpii
şubâren, a asculta
Bunge, bie limba
gunegmen, a cresce
guriidiebreu, a se întârce

guriidnepmen, a relua, a revoca
guvildzieben, a retrage
Bufăjauer, bie, privitorii
Bujtanb, der, starea
.
gutragen, id), a se întâmpla

subiei, pr6 multă

gubor, mai nainte...
gutveilen, câte odată
jar, în adevtrii
Dtoeijel, der, îndocla
stocifelpațt, îndoiosii
giocijelu; a se îndoi
stwălfe, der, al doul-spre-qecelea
3twingen,. a forţa.
sa

VOCABULARULII

ROMĂNO-GERMANU
A.

Abanosulii, da8 Gheupols
abdicere, v. abbanten
abia, Tau
abonamentulă, da3 Abonnement
abonare,

Yv. abonniren

abrogaţiunea,
absentare, v.
absurditatea,
aburulii, der

die Xbidajiung
abmejenb vin
die DDernbeit
Tunit

accentuare, v betonen
acoperemântulii, die Bebectuna

acoperire, v. bededen
actorulii, der Edaufpieler
acnlii, die Rabel; acu

de cusutii,

die Năpnabel; acu cu gă
mălie, die Epennabel —acul albinei, der Stadel.
acusarea, die Vejduldigung, die
Slage, Antlage
acusătorulii, der AnElăger
acustica, die Gefărlebre
adăparea, da3 Trânten
ademenirea, die Aulodtung
adeverire, v. bewcijen
admirabilă, adj
bervunberungâ:
wiirbig
admirare, v. Bemunbern
admitere, v. gulafijen
adunarea, die Berjanuntuitg
adunare, v. Îanimelu
aeculii, bie duft

|

afirmarea, die Belhauptung
aforismuliă, der Turse Sebrfatş
afumati. adj. gerăudert
afurisania, der Bannflucd
agio, da5 Nuigelo, Aqio

agonisirea, da3 Ermerben -

agrouomia, die Canbbaufunbe
agruliă, der Acer aiâve, adv. mirtlid). în bec 2Bat
ajunulă, bec Gaittag
ajunare, faiten
ajutare, v. Belen
albumuliă, da3 Stanumbud
alburiit, adj. weilid
alegorică, adj. jinnbilblis
alergare, v. [aufen, rennent
algebra, die Buditabenrednung aliatulă, der Berbiinbete

alinarea, bie Rinderung

alipirea. die Anpânglidteit
alternativă, adj. aboedjielnb
altuire, v. împlen: proyfen
altuirea, die Supune, Piropiung
aluatuliă, der Seig
aluna, die Sajelnuii

alunecare, v. gleiten

alungare, v. vettreiten

amăgitorulii, der Betriiger
ambasada, die Sciandiidajt
ameţela, der Edwinbel-:

amvonuli, die Sanzel

arta, die Runit

analisa, bie Berglieberung
analogia, die Gleidfărmigteit
auimalulă, da8 Thicr
anuală, jăprlid
anunţarea, die Meluug
apărarea, bie Bertheidigung
apare, v. erfdcineit
aprindere, v. anziiuben

arama, ba3 Supier
arangiare, v. orbnen
arătare, v. geigen, auzeigeu
archiducele, der Eraler30g
arculi, der SBogen
arendare, v. pateu

aruncare v: mwerfen .
asaltare v. bejtiirmen
ascundere, v. verbergen
ascuțitorulii, der Cdleijer
asediere, v. belageru
asigurare, v, verjibern
astâmpărare, v. bejânitigen
astronomia, die Sterntunbe
asudare, Y. Îdwibeu atârnare, v. Bâugeu
atestare, v. bezeugen
aurulă, ba8 Gold |
avansare, v. befârdern
avariă, geizig
averea bda8 Bermoăgen *
avuţia, der Reidthum

arenda,

azima,

apropierea, die Năbe
apucare, v. greijen, fangen
apusul, der Ticjten

die Pat

ungejănertes Prod

azură, adj. BinunelOlau.

Ba, adv. neiu, unit
baia, da Bab
balanţa, bas Gleispenigt
balauruliă, der Drage
bălțată, adj. fhidig, bunt
băuuire, v, mutmaben
bănuiala, der Berdagt
bărbia,. da3 Sinn
batista, da3 Tajbentud
bătrâneţele. ba Alter

brânca, bie Piotte

berarulii,

der

Brăuer

berea, ba8 Vier
beţia, der Raufd) biciulă, Dic SPeitide

bigotulă

der rămimler

binecuvântarea, der Segen
blândă, adj. zapm
blăstămare, v. verjludjen
V.6la, die Rranfbeit
boltire, v, tpălben
Ca, a15, twie
cadra, da3 Bilb
caduci, adj. finfăllig |

—+

arma, die SBajie -

braţalii, bec Vrm
braviă, adj. tapfer
bravara, die Tapferteit
brazda, bie Şiurbe
brâsca, der rolă
bruma, der Reif
bubatulii, bie Blattern
buboiulă, ba8 9a3
bucata, da5 Ctid
bucătărâsa,
bie Ridin
bucătăria, Vie file
bucătarulă, ber So
bucuria, bie Freube

bufnița, die Cule

buretele, der Edoanun
bursa, die SBorje

buza. die Rippe

buzunarulă, die Taăye.

caietalii, bas Dejt
calsa, die Xprifoje .
calculare, v. reknen
S

căldarea, der Stefiel .
călătoria, die Reije

cinstea, die Ebre
cinstire, v. ebret
cioclulii, der Sodtengrăber
ciâra, bie Srăpe
- cireumseriere, v. umidreiben
cireda, die Qcecbe

calfa, der Scelle

călugărița, die Sonne
calomniare, v. verlăumben
cumera, da8 Bimmer
cameradală, ber Genojje
câmpulă, bas Şelb
cancelarulă, der Rangler

cireşulă, der Sirfenbaum

canonire, v. ftrafen, biipen

ciripire, v. gvitibern
cişmeua, der Brunnen
clătire. v. Îpiilen

canonisare, Y, beilia Îpreden

cleire v, [cimen

capitala, die Dauptitabt
capra, die Bicge

clocire, v, briiten
cocere, v, baten
colfulă, der Delut
cja, die Rinde
cola, der Bogen
colaculii, derSuden

capaculii, ber Dedel

căpşuna, cine grofe Erbbeere

„captivulă, der Sefangene
căptuşire, v, fitttern
cărămida, die Bicgel

cărăuşulă, ber Gufrmann
cârciuma, bas TBirtsfaug

cârma, da8 Ruber
cârmuire, v, [eiten
cartofală, der Erbapiel
căsătorire, v. Beiratben
căsătoria, Die eiratb
" câştigare, Y. getvinnen
cățelulii, ba Şiinbgen
căutare, y. Îuden
|
cavaleria, bie Reitere
cefa, ba3 Genid

clevetire v. verlâuubden

colțulă, bie Fe

comandantulii, der Selbljerr
comitere, v. begeben

comâra, der Sag
compătimire, v. bebauern

|

cerbulă; per Şiriă |
cercelulii, der Oprring
cerşire, v.. bettcln
cerșitorulii, der Bettler
ceşea, die Cale
câta, vie Saar

cetățânuliă, der Biirger
chefalii, bie Quft, die faune
chimirulă, der Giirtel

complectare, Y. ergăânzen
compunere, v. verfafjen
comuna, die Gemeinde

comunicarea, bie Mittpeilung
concediare, v. beurlauben
conchidere, v. Îflicfent

* condamnare, v, verurtBeilen
condiţiunea, bie Bebingqung
conductulii, daâ Geleit
conduita, da3 Betragen
conlucrare, v. mitarbeiten
consacrare v. mciben

conservarea, bie GrBaltung
consimțire, v. beijtinunten
consulaținnea, der Troft
couspirare, v. verfdpvăren

chinuire, v. plagen
chinul, bie Dual
chiria, bie Siebe
chirurgulii, der Munbarşt

corupere, v. beftedjeu

chituliă, der Sanlfiid
cimpoiuliă, der Dubelijad

crapulii, der $ aroien * creerulă, da3 Gebirn.»

chitanţa, die Duittung

cinare, v. abenbmaplen

câsa, die Ecuie

coșeiugulii, der Garg

costa, bie Jippe

crăcianulii, die. TBeipnagten .
credere, glauben

:

credința, ber Glaube
creditorulit, ber Glăubiger
crescere, v. ad)jen
crescerea, bie Criicbung
crâţa, die alte
crima, da Berbreen

ZII

crivățul, ber Norbwinb

cutbulă, ba Reft
cuiul, der Rage

cul6rea, die garbe
cumătrulă, der Gevatter
cuminecătura, die Gomnunion
cununa, der franz

cuprindere, v. einnelmen

crucea, ba5 Sreuz
crudelă, adj. graufam
craţarea, bie Edonung
ctitorulii, der SRirdennurțteler

curcanul, der Trutbabn

cucuta Ver Egieling

cuviosii,

cuceritorulă, der Eroberer

cufundare,

curgere, v. jlicben, tinnen

|

: -

cutezare, v. mageu

cuviința, der 9njtanb

cuvioșia, bie Şrâmmigteit
adj.

fromun,

v. untertauden

gotteâ:-

fitrgtig

cugetare,v. benten
Da, ja, twobl, fo
dacă, manu, Îal(a
dâlma, der Biigcl
dania, die Gabe
daraveră, Gcibăţt * darulii, die Gabe

dascăluli, der Defrer,

datina, der Gebraud)
decidere, v. entideibden
dedicare, v. wibimen
deducere, v. ableiten
degatarulii, der Zingerbut
dejunare, Îriibitiicten
demnă, adj. wertb
demonstrare, v. bewweijent
- deosebire, v. unteridheiden
depindere. v. abfângen
deplângere,. v. beieiren

deplinirea. die Grgăngung

ph.

„leprinderea, dice Metung

deputatulii, der Abgcordnete
desarmare, v. eutvajinen
desarmonia, der SMibilana
desbinare, v. entgiveient
descoperire, v. aujbeden
descriere, v. bejdjreiben
desculți, adj: Garjiiig
desemnare, v. şcidnen

desfăşurare, entfalten .
deshămare, v. ausipaunent

desmoştenire, v. enterben

|

despăgubire, v. entidădigen
despărţire, v. treunen
desperată, adj. berziveițelt
despicare, v. Îpalten
“
deşteptare, v. îvecten, aufweden
destinare, v. Deftimmen
dibăcia, die “Gciejidliagteit

disciplinare, Y. gidtigen

discordia, die Bwictradt
doica, die Nmme
domesticire, v. său
domolire, v. berubigeu ”

dorinţa, der Bud

dormitare, v. dute
i
.
dorulă, dic Schnjudt
!
dovada, ber Bewveiegrund. :
dovedire,

v. pobeijen

draculii, der Teuţel
dreptatea, die Geredtigieit
ducere, v. fibren „*
duhovniculii, der Beitoater
durabilă, adj. “Sauerhaţt
durerea, der Gdjmerg
durerosă, adj. ÎGmuergli -...
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E.
Economia, die Mirtbidjafi ; facii
economie, Erjparuiije maeu.

edițiunea, die Auflage
edificare, v. bauen
educare, Yv, erziehen
episcopulă, der Biloj
crârea, der Gebler
- escelentă, adj. vortrefilid
escepţiunea, bie Auânafme

Faţa, da3 Sefigt
favorea, bie Sunit
„fânulii, da3 Seu
ferire, v. auâmeiden

fericiti, adj. gliidtlid.

esercitare, v, itben
eşire, v. auăgelen
esprimare, v. ausbriiten
esterminare, v. anârotten
estetica, die Edinleitâlefre
estimare, v . Îbătsen

etica, bie Tugenba, Gittentegre
evaporare, v. necbiinjten
evlaviosii, adj. fromm
foia, ba3 Blatt
fortare, v. amingent
fortificare, v. Dejeftigen

fraga, Die Erbbecre
frânghia, bec Strid

ferulă, ba3 Gijen
figura, bie Geftalt, Gigur
filantropică, adj. menisjenfeeunbz
i
filologia, die Eprawifjenidajt
fagelulă, bie Page, Scifel
fămândă, adj. bungrig
flauta, die lite

frica, bie Şurgt

Gâdea, ber Denfer
găina, bie Yen
gălăgia, der dârm
gândaculă, der Stăfer
găsire, Y. finben
gătire, v. verfertigen
gemere, V. feufzen
geometria, bie Megtunţt

graurulă, v. der Staat

ghinda, die Gigel
glonţulă, die Sugel
gluma, der Sdrg
golă, adj. nadt -

gospodăria, bie Mictojsajt
grajdulă, der Stall

frigere, v. Braten
friptura, der Qraten
fuduli,

adj.

ftolz

fulgerare, v. blitgen
tundulă, der SBoben
fusulă, die Spinbel

fusta, der Meiberziinterroct

greşala, ber Geber
greutatea, die Scivierigteit
gunoire, v biingen
- gușa, berSropi
gustosii, adj. gefdimudvoll

gustulă, der Gejbmad

gustare, v. often
guta, der Sdlaafluf
gâtulii, der Şals
gâituire, v. ermiirgen
gfituirea, baâ Ermiiegen

gutuiulă, bec Duittenbauni
guturaiulit, der Snupfen

grămădire, v. Băufen

Haina, ba3 flebd
hamalulă, der Rajttrăger

hamuliă, ba3 SPferdegefbirr

hirotonire, v, teiden

hoţul, der Dicb
hrănire, v. năpren

a

priza
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hrisovulă, die Mirfunde

huiduire, v. nadidreien

hulitoruli, der Berlăumber
huma, der Tpon

Ianuarie, Qănner
ibriculiă, bie Ranne
ienirea, da3 Xufitofen

inmensă, adj. unermeblid)
înrâurirea, der Ginjlug
însemnare, v. bezeinen

icrele (negre), der Caviar,
icuiescii, 'V. berteulea

idolulii, der Sote

iertarea, die Vergebung
îmbogăţire, v. bereideru
îmbulzire, v. brângen

împărțire, v. tbeilen

împedecare, v. Binberu
împlinire, v. vollenben
importare,

v. cinfiibren

împortuliă, die Ginjubr
împotrivire, v. fi itrăubeu
împuternicire, v, bevollmăd)tigen

. înălţarea, die "Erpăbung

încăldire, v. mărmen
îndeletnicire, v. ausiibeu
înflorire, v. Bliiben

înfrumseţare, Y. beridjânnerii

îngenunchiare, v. teine.
înghețulii, der Şrolt
înghiţire, v. fbluden
îngrădire,

v. găumen

îngropare, V. begraben
îngustare, v. Îdbmălleru
înjosire, v. erniebrigen
înlesnire, v. erleibtern

înșelăciunea,

der rug -

însoţire, v. 4 gcfellen
însciinţare, benagrigtigen
instrumentulii, ba Serfzcug
însuflețire, v. beleben
întâlnire, v. begegnen
întâmplarea, ber Bujati
înţelegere,

Y. berftefjen

înscriere, v. einjpreibeu
intenționare, v. beabjidtigen
intestinele, Die Singeiocibe
întorcere, v, wenben
întraceea, adv. unterbejjen
îutrebuinţarea, Die Ynmendung
întreprinderea, die Iinternepuung
întrupare, v. cinverbleiben
învrednicirea, die Viirdigung
isbândirea, bie Rade

istoria, die Sciicte
isvoriîre, Y. quellen,

entipringen,
entiteheu

iubirea, bie 8iebe
iubiti, adj. geliebt
iuţela, die Gcjbwinbigfeit

ivâla, bet Borăpeini
ivire, v. erdjeinen.

Jatulii, die Pliinberung
jarulă, bie Glutb
jelnică, adj. traurig
jeluirea, bie. Slage
jertâre, v. opfern
joculii, da3 Spicl
judeeare, v. uttbeilen

judecata, da3 VrtBeil

Lacătvlă, da3 Sdlop
lacomi, adj. Babjiibtig
lacrima, die SBrâne

laculă, ber Tei
Jacuna, bie Rice
lamentare, Y. jamunern :

juguliă, baă od

jupaire, v. abpâuten
jurământul, der Gib
justificare, v. vei fertigen.
justiția, die Gerestialei
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lucire, v. glânzen

lămurire, v. aufilăren

lăpădare. v. veriverfen
laptele, die Mildj
.

lucrare, v. arbeiten
lumina, baâ Cit
luminată, adj. beleugtet
luna, der Sonbd
lunca, die Micje
lunecare, v, gleiten
lungiro, verlângerii
lungime, v. die Qânge
lungureţă, adj. Lânglid
Luni, Sontag

lătrare, v. Dellen
laturea, bie Ceite
lăudare, v. [oben
legănare, V. iviegen

lenevire, v. faulenzen

liberare, v. bejreien
lihnire, v (eden
limpezire, v. Hâren
lingușire. Îdmeideln
liniștire, berubigen

luntrea, der Stapu

lupta, der Sampi
lupuli, der SBolj
lustrulă, der Glas

lip're, v. tleben

lipsire, v. feblen
liturghia, die Defje

loboda, die Melbe

loculii, der Drt
locuire, v, Wobuen

lutosă, adj. lebmig, lettig, fblam-

.

mig

. lutulii, der Sem, ber Bon, die
Qegmterbe, der Settem

|

logodna, die Berlobung
melodia, die Shelobie
melodrama, da3 Gingipicl
Mercuri, Dittvod
mergere, v. gebeu
mesagerulii, der Bote

Măcinare, Yv. mablen

macrișulii, der Sauerampfer
măgarulit, der Gel
mâhnire, v. frânfen
maica, die Mutter
maimuța, der Afje
malulii, der Eglăgel

Maiii, der Bliithenmonat (dai)
majoritatea, die Meprbeit
mânare, v. treiben
mândrire, v. fi qii)men
mânia, der Born

mănţinere, v. beBaupten
mânzulii, ba3 Giil[en

mirosire, v, tieden -

,

mirare, v. fid) tounbderut

mișcare, v. Demegen

misteriosti, adj. gebeimnifvoll
mitologia, bie Sotterlebre
mitropolită, der Enbijgof

mnemonica, bie Gcdăgtuigtunit
molipsitoră, anftetenb
moştenire, 7. erbent

marfa, die TBaare
marginea, der Rand

muerea, die Frau

mărturisire,

mulgere, v. meltent
mulțumitoră, adj. dantbar

v. Deteunen -

măstua, der Bactenzabn matca, die Bienentonigint
materia, der Stofj
maternii adj. miitterlid
mătușa,

die Sante .

mazâlii. adj. entlafjen
mediculă, der Xrt
măduva, da art

mugire, britilen

mustața, bec Cdynurrbart

mustosă, adj. fajtig
mustrare, v. Îdelten
mustulă, der Moft
muțire, v. veritunuen
mutare, V. ânberi, iveggicBent, ver=

": fetgen.

năbuşirea, ba3 Erfticten
nădejdea,
năduşela,
naiba, der
naivitatea,
nalba,

bie Sofinung
der Shwei
Zeujel
bie Ginfalt

die Malve

nălucirea, die Grjdeinung
năpădire, iiberfallen
narea, da3 Majenlod)
nasulii, bie Jaje
nătăfiețnlii, der Tălpel
navigare, v. fegeln
nebunii, adj. tbărict
ntcazulii, der Gran
necunoscută, adj. unbefannt
Obcda, bie Mabielge

obicoiulii, die Getwolnbeit
obiectare, cinwenben
oblire, v. ebnen
obosire, v. Îi ermiiben
obraznicii, adj. dreijt, unverilămt

observare, v. beobadten
ocasiunea, bic Gelegenpeit

ocupare, V Gejeten
odihnire, v. rajten, auSruben
ogarulii, der SBindhund

dia, das Sa

oleiulă, ba3 Del
omorîre, v, tâdieu
onesti, adj. redtidjațien

ondrea, die Chre

.

negustorul,
neliniştire, v.
nemulă, baz
nenorocirea,
nestatornicia,

der Raufiuann
Geunrubigent
Gejblegt
ba Iingliid
die Unbejtândiateit

nevinovatii, adj. unidulbdig
ninge, Y. e3 făpneit

noviţiatalii, bie Probezeit (der
SRonde im Silojter)
nunta, bie Godcit
nutrire, v. ernăbtren

nutrinentulă, die Raprung
nutritorea, bie Srnăgerin.
oprire, Y. aujpalten, abpalten

opunere, v. Îi wvibderjeven

oratorulă, der Nedner
orbecare, v. berumtapper, Deruntz
taumelu
orbulă, der Blinbe
ordinulii, der Bejehl
orizontulă, der Gcjibtstrei3
osânda, die Berdanmung
ososii, adj. înodjig, beinig
6spetele, der Gajt
osulă, der Sînoeit
otava, da8 Grummet
ot ava, da3 Gijt
otrăvire, v. bergijtent
ovală, adj. cijărmig.
paralitică, adj. lam
pardonare, v. beracifen
pardosire, v. bilafteru

Păcala, der Pojieureier
pacea, der Şricbe

pachetare, v. cinpaden
păgânulă, der Scide
pagina, die Seite

părerea, die Meinung

paiulă, der Sal
pândire, v. laura
pângărire v. berunreinigent

pântecele der Vaud
pânza; die Qeintanb

negare, v verneinen

negoţiare, v Banbelu

|,

partea, der Îi
e.
pasiunea, bie Leidenjdaft

pătare, v. bejleden

pătimire, v. leiben
pătrundere, Y. bringent

pedepsa, die Etraje

OO

pelerinare, a. ivailfabren

pelinuliă, der Wermut; vinulă cu
pelină, der Bermutboein
peptenare, v. fămnten
peptenele, der Ram
perina, der “Boliter
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ai

plugulă, ber Pilua
plumâna, bie Sunge
plumbulii. da3 Bei
pluta, baâ Şlob

podulă, bie Bride
poesia, da3 Gcbidt .

peţire, v. iverben

pofta, die Vegieibe
poftire, v. mviinfojen
pojarulă, bie Viafern

pictorulii, der Maler
picătura, der Tropien.

pornirea, da5 Nusbreden
posibilii, adj. mâglid -

pigmeulii, der Berg

povaţa, die Velebrung

persistare, befarrent
pescuire, v. Îijben

potrivire, v. veraleiden, ebnen

pichetulăi, die Selbmade
pilotulă, ber Steuermann
pinulit, die Refer

- pipăirea, Antaftung, bie

precisii, adv. Bejtimmt
Beriib=

Tung

piperulă, der Picifer
piscul, der Gipfel
planeta, der Manbeliteru

plângere, v. iveînen

plantare, v. pflanzen

plătire, v. şablen
plivire, v. jăten
plâia, der Megen

Rabatulă, der Nadlab
răbdare, v. dulden

raculă, der Srebă

răbdare, Y. gedulden

rămăşagulii, bie Sette
rănire, v. Vermunben
răpire, v. reifen
raportare, v. beridten
răşina, da3 Vară
rătăcirea, da3 Şerthum.

răzimare, v. Îtiițent
razimulă, bie Segne, die Gtiiţe
răcorea, bie Stiible
recrutare, v. retrutiren, wmerben,
ausbeben
refugiulă, bie Bufludt
regiunea, die Gegenb
reîntârcere, Y. guriictfepren
rtmânere, v. Bleiben

prefectura, daâ Svziâvermaltungâe
amt
preparatii, adj. vorbereitet
prevederea, bie Borfigt
primitivă, ad). urfpriinglid
principiulii, der Srunbiaţ
progrezulii, der Gortidritt |.
protopopii, Erspriejter
punga, der Beutel
puterea, bie Strajt, die Magt, die
Stârte

renunțare, v. aufgeben

representare. v. vorftellen
rEsărituliă, der Dften
rsbunare, v. rădent
risculare, v. empâren
răspingere, v, guriictmeijen restituire, v, erect

resultatulă, der Crfolg

retragere, v. cinşiegen
revedere, v. ipiederțepen
vîma, der Regenivurni

rivalisare, v. metteijerut
rosa, die Roie
roua, der bau

rumegare, v. fauen
:
rupere, Y. seigen, gerreiBen,. brez
:

ruşinare, v. bejămen ..
Rusulii, der Rujie.

eu

ae 20
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Sacru, adj. beilig
săgeta, der Mfeil
alu, der Saal

salata, der Calat
saltare,

v. Diipien,

sâugele. ba3 Blut
sarea, ba3 Sal;
sărăcia, die Alrmut
sarcina, bie Qaţt
satisfacţiunea, die Scnugthuung
satulii, daâ

Dori

săturare, v. făttigen
sberare, v. făjreien
scaunul, der Stul
schimbarea, bie Berănberung
scopulii, der Boect

scriere, v. Îdreiben

scrobire, v. ftârfen
„scula, baâ Merlzeug
scumpă, adj. tBeuer
scutire, v. Îdiiten
secerea, die Side
seducere, v, verleiten
semănătura, die Saat
somnul, baă Beiden
serbarea, ba3 Geft
serbătorea, der Geiertag
şerpele, bie Glange
servire, v. bienen
setea, der Durit
Taina, da3 Gefeimni$
tămăduirea, die Genejung
tămâia, der Meiprau
țapulă, der Bod

târgulă, der Marit .
tesculă, die Prefie

teiulii, die Qinbe
terminare, v, bcendigen
timbrare, v. ftempelu
ținere, v. Balten
ținutulă, die Gegenb
livire, v. făumen
tocită, adj. ftumpi
+
toculiă (ghetil), der Abia

sfătuire, v. ratben
egârcită, adj. gcizig
sguduire, v, riitteln

sigură, adj. fier

silitoră, adj. emfiq, arbeitiam,
Meibia
simţemântulii, ba Scfiipl
sinceră, adj. aufrigtig
sluga, der încet
merită, adi. ergebențt
scera, bie Sdpwiegermutter
şoptire, v. Lifpeln
“ sosirea, die 9ufunţt
spatma, der Sdreden

spargere, v serbreden, scrilagen
sperare, Y. Bofjen
apiculă, die Sifre
spiritul, der Geijt
sporire, v. şunebuten
sprijinire, v. unterftiițen
stânca, ber Qel3
stăpânire, v. Derrfdjen
stergere, v. milen
stejarulii, bie ie
stirea, die Nadrigt

strigătulă, der Ruj
supărătoriă, adj. ârgerlid

supunerea, der Gehorjan
surprinderea, bie Îlberraldung

toeire, Bmelzen
târcere, v. Îpinnen
,
trădătoruli, der Verrăther
transmitere, Y, iiberjeubden

tratare, v. bepanbelu

- tremurare,
trăsnetulă,
trestia, da8
tribunulă,
tristă, adj.
trufia, der

v. gittern
der Donner
Ropr
der SBolfgertreter
betriibt
Stolg

tufarulă, da5 Gebilid

tumultulă, der Mujlaut
tunetulii, der Donner

264
tusa măgărescă, der Rcuduften
tutungiă, der Qabatzpânbler; der
Tabatztrafifant.

Turculi, der Tiirte
turtire, zerbriiden
tusa, der Duften

ura, der Şah
urechia, da3 Dr
uriaşuli, der Ricie
urâtă, adj. Băplid
urma, die Epur
ursulă, der Bâr
uscare, Y. trodnen
utilă, adj. niiţlid

" Udiă, adj. na, feud
ugeruli, da8 Cuter
uimirea, die Entsiidung
ultimuliă, der Qetzte
„umbra, der Shatten

umilința, die Demutb

unanimitatea, die Ginigfeit
unda, die Melle
unclta, ba8 Terfzcug

uvragiulă, ba3 Mert
veștejire, v, verielfen
vibrare, v. (&wingen
viitorulă, die Butunjt
vindecare, v. Deileu”
visare, v, trăumen
visitiulii, der Stutidjer
viţelulă, da8 alb
vocea, die Etimme

Vaca, die tub
valea, das Thal .
valdrea, der Seri
vama, die Maut), da5 Bottamt
vămuire, den Boll cinnclmen
varulă, der Ralf
văruire, v. auSweiben
vecia. die Ewigleit
veculii, da3 Xabrpunbdert Beitalter
vederea, da8 Gepen
vedere, cheu
văduvulă, der Sittioer
vălulă, der Egleier
vena, die Jder
vârfală, der Gipfel
veselia, die Şreube
Zăpada, der Ednce

| voiagiulă, die Reije
votare, v. [tinunten

votulii, die Salţtinme
vrafuliă, der Saujeu
valturală, der Abler
vulturnlă romană, der

|

rbuiijee
Alec

zimbetulii, da8 Sădelu
zimbrulă, der Auerod)3

zahăculă, der Bucer
zărire, v. erbliden
zbâreire, v. rungelut

zoologulii, der Tpiertundige
zorire, v. trciben, anjpornen, bez
fbleunigen
zuruire, v, [lirren, prafielu
zuruitura, ba Sellirr.

zidire, v. bauen

zidul, die Dauer
zimbire, v. lăeln
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