
ný" vychází v seš. o40~48 str. 
Pro větší . pp. odběratelů 

""Ift· .. •ll<; sešitů 3zi. 60 ll;r~J 
p~štou 7 zl/BO kr., 
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Příruční slovník 

pro soudy, úřady politické, finanční, poštovní, dopravní, 
účetní a vůbec pro úřady státní i samosprávné, jakož 
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Za pomoci četných odborníků 
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Předmluva. 

Právě ukončili jsme prvý díl Německo-české ter
minologie úřední a právnické, jež před rokem za 
naší redakce počala vycházeti. 

Dvě okolnosti nutí nás, abychom pH této příleži
tosti prve, než přikročíme k dílu druhému, promluvili 
ku čtenářstvu. Chceme předem obrániti se proti někte
rým - byť i jen soukromým - námitkám pro objem 
dHa, a za druhé chceme žádati kruhy, pro něž hlavně 
kniha se vydává, aby nám byly nápomocny při sbírání 
látky. 

Český jazyk dobývá si platnosti v oborech a na 
místech, kde dosud na mnoze byl vyloučen. V těchto 
směrech nebylo mu možno se vyvinouti, a v čem jsme 
se opozdili, to nutno nyní doháněti novými formami. 
Jinde sice bylo jazyku českého užíváno, ale - jak to 
konservativní duch úřadů s sebou nese - jen ve for
mách nedostatečných, a tu opět bylo nám přikročiti 
k práci opravné. Moderní zákonodárství tvořiti si musí 
výrazy pro poměry, jež pořádá, a naše terminologie 
určena jest, aby nedala německému jazyku při zákono
dárné tvorbě jazyk náš předstihnouti, nýbrž aby zároveň 
s německým pro nové poměry nové výrazy poskytovala. 
Snaha naše nese se tedy i k tomu, aby jazyk náš ve 
sféře úřední organicky na dále se vyvíjel ve stejném 
tempu s německým. 

Patrno, že nemůžeme obmeziti se na soudní obor. 
Naproti běžnému názoru, dle něhož se všechna po

zornost věnuje soudnictví a rovnoprávnosti jazyka našeho 



u soudů, jsme my toho náhledu, že soudnictví jest jen 
menší částí správy, a že bychom nedostáli své úloze, 
kdybychom ostatní - a to dosud zapomenuté odbory
v práci svoji nezahrnuli. 

Politický, finanční, železniční, horní, poštovní aj. 
úředník stejně, ba více ještě terminologie potřebuje; 
naopak zase soudce, jenž musí i dle zákonů z jiných 
oborů správy rozhodovati, potřebuje právě pro tyto 
obory - jemu cizí - spolehlivého tlumočníka. 

Tím nechť si každý vysvětlí objem terminologie. 
Práce naše slouží ku pohodlí úředníků, přispívá ku 

vyčištění a vytříbení úředního jazyka i ku přesnosti 
dikce úřední, pomáhá rozvoji českého jazyka, dokazuje 
jeho kulturní rovnocennost i způsobilost býti jazykem 
úředním. 

Z úkolu tohoto plyn\; oprávněnost žádati súčast
něné kruhy o podporu. Ciníme tak nikoli pro vlastní 
zájem, nýbrž pro velikost úkolu. 

Terminologii čtou tisícové a hledají v ní slova. 
Někdo nečekaje na ni, utvořil si výraz pro některé ně
mecké slovo. Bude-li nám výraz sdělen, bude zacho
ván v budově, kterou stavíme pro příští časy, stane 
se majetkem obecným a nezahyne s vynálezcem. 

Děkujíce tedy posavadním Rpolupracovníkům za 
jich laskavou, ochotnou a velecennou podporu, znova 
prosíme každého, komu jest to možno, aby nás 
upoz orni! na jedno tlivé těžko přeložit e ln é ně
mecké terminy a navrhl nám jejich překlad. 
Seznam všech stálých přispěvatelů i oněch 
jednotlivců, kteří různými pokyny nás budou 
podporovati, uveřejníme při posledním sešitě. 

Dr. Kadlec. Dr. Heller. 

~ i"edkládajíce yei'ejnosti prvý sešit "Německo - české 
terminologie úřední a právnické", pokládáme za nutné 
pronésti několik slovo novém tomto sborníkn úI"edního a práv
nického názvosloví. 

Bylo by zhytečno, abychom dokazovali poU"ebu této pu
blikace. Jazyk náš vyvíjí se poslední dohou tak rychle a do
bS'vá si krok za krokem nové a nové posice tak utěšeně, že 
potřeba podohného slovníka cítí se již naléhavě. Dosavadní 
sborníky právnických výrazů, ačkoli jinak jsou výborné, pro 
veškery obsáhlé ohory právního života nijak nedostačují. Bylyť 
ostatně vydány nejvíce jen pro potřebu úJ:"edníků soudních a 
pro styk se soudy vůbec. Oelá bohatá terminologie 
finanční jakož i terminologie jiných (mimosoud
ních) úl"ad ů nedošla dosud takl"ka ani povšimnutí. 
Důvodv toho jsou na snadě. Známoť nejen kruhům zasvěce
n.írm, ~ýhrž i širší veí"ejnosti, jak malé místečko vykázáno 
hylo dosud českému jazyku v jistých odvětvích státní správy, 
kde se úi"adovalo výhradně aneb aspoú z větší části pouze 
německy. 

Veliká změna dosavadních poměrů nastala vydáním dub
nových jazyko,ých nahzení, kterJmi bohdá jazyku českému 
dopomoženo hude v životě veřejném k jakési lepší budouc
nosti. Jazyková llařízení vešla v platnost, a č sky počala se 
vyřizovati podání i v oněch úřadech, kde se 
dělo. ÚI"ednictvo počíná se sháněti po českJc 
různé úJ:"ední pojmy, avšak není tu žádného vodítk 
by bylo aspoú poněkud spolehlivé. Jak pI"eložiti ~ufiercufiur, 
jefJung, jak 18ea113eiguttg~erfenlltlti(l, jak Slta'6fa~6áltgultg atd.? 
Konečně O nějakJ překlad není zle. Podohna slova vždycky 



se nějak do češtiny přeloží, avšak v tom právě jest největší 
vada, že každý takový prvý pi'eklad jest náramně snbjektivní, 
a tedy různý, kolísavý, neurčitý, nepřesný, Nemá-li již od 
samého počátku nastati v oněch českých pI'ekladech přílišná 
libovolnost a zmatek, jest nevyhnutelno, aby úředníkům po
dána byla přesná a spolehlivá rukověť, která by zaváděla žá
doucí jednotu a tím i znenáhla nezbytnou úřední jazykovou 
tradici. Jak viděti, není úkol naší terminologie nijak snadný, 
Podnikáme velikou zodpovědnost za překlad mnohých výrazů 
dosud česky buď vůbec neužívaných aneb aspoň zřídka se 
vyskytujících. Tohoto těžkého úkolu dobře jsme si vědomi 
a proto obrátili jsme se k četným odborníkům jed
notlivých odvětví státní správy a za jejich hor
livé a laskavé pomoci hodláme v době co možno 
nejkratší předložiti české vei'ejnosti celé podnik
nuté dílo, 

S radostí zaznamenáváme, že slovník náš vzbudil ve
liký interes, a že s mnoha stran docházejí nás pokyny, jak 
ten neb onen německý termin měl by se přeložiti do češtiny, 
Ačkoli podpora nám poskytovaná jest značná - a rádi se 
přiznáváme, že bez horlivých přispěvatelů a pomocníků na
šich slovník tento nemohl by býti vydáván - obáváme se 
přece, že prvý pokus náš jako každé lidské dílo nebude prost 
poklesků, a proto znova prosíme každého, komu jest 
to možno, aby nás upozornil na jednotlivé těžko 
přeložitelné německé terminy a navrhl nám jejich 
překlad. Seznam všech stálých přispěvatelů i oněch 
jednotlivců, kteh různými pokyny nás budou pod
porovati, uvei'ejníme v předmluvě celého díla při 
posledním s e šitě. 

Dr. Heller. 

4MM 

Německo-česká terminologie úřední a právnická 
. vycházeti bude ve dvouarchových sesitech ve lhůtách krátk.í'ch, 

takže celé dílo bude co nejdHve k praktickému používání 
odevzdáno, 

= Cena sešitu 24 kl'. = 

Pro pohodlí odběratelstva pi'ijímá se pI'edplatné: 

na 10 sešitů 2 zL 40 kr., poštou 2 zl. 50 kl'. 
na 20 sešitů 4 zl. 80 kr., poštou 5 zl. 

Odebírati nebo pi'edplatiti lze v každém knihkupectví, 
jakož i v 

Nakladatelství J. Otty v Praze, 
Karlovo nám. č. 34. n. 



W,. l~gen hiemit der ČlJfclltlichkeit das erste Heft der 
II t -h b"hm'lsehen amtliehen und juridisehen Ter-Deu se - o . .. 

". logie" VOl" hiebei erachten ,yir es fllr nothwend1g, 8lDlge 
mmo, t II g' der amtliehen nnd 
,TI( orte uber diese neue Zusammens e un 
'uridisehen Fachausdriieke beizufllgen. . . 
J Es ist ilbedhissig die Nothwendigkeit dies81~ ~ubhcat~on 

. II . die biihmische 8praehe en,wlckelt 81eh 
bewelsen zn wo en, . 'tt f'" 8 1 ritt 
in der let.zten Zeit 80 rasch nnd gewJllnt 8ch1'1. Ul Cl, 
. "ene Gebiete in einem 80 erfreulichen Mas se, ,dass ~le 
lmme~ n ,.. 'b h bn e ts dnn-
N h ď k it eine" derartu!en ,Vortel ue es , .. 1' 1 

ot wen 19 e . , ':. 1 . uridieher 
end filhlbar geworden ist. Die blshengen. 8amm ~ng,enJ " . 

~usdri.icke, sonst an und fiir sich gewlss vorzuglIc~, ~enugen 
doch durcÍlaus nieht fUr alle die umfassenden Gebl:te des 
. 'd' 1 Lebens Dieselben wHrden iibrigens zummst nul' 
Jun ISC len. d f" d· Verkehr 
f " den Gebrauch der Geriehtsbeamten un ur en . 
ur b Die ganze reIch-mit den Gerichten tiberhaupt herausgege en,. . 

haltige Terminologié der Finanzbel:iirden sow.~e auc~ dle 
Terminologie anderer (aussergerichtheher) Behorden Jedoch 
fand bi8he1' 80 zu S3.gen gal' keine Beachtung. 

Die Gri.inde hieflir liegen auf der Hand. Es ist ja .nicht 
nul' den eingeweihten Kreisen, sondem, au~h der .wel.tere:l 
Offentlichkeit bekannt, wie W811íg Berúckslehtlguug dle bo~ml
sche Spraehe in gewissen Zweigen der 8~aatsverwaltun;, fand, 
\110 entweder ansschliosslich oder wemgstens znm "lossen 

Theile deutsch allltiert wurde. ." 
Naehdem durch die 8prachenverordnungen eme gross~re 

li,eihe von Eingaben, welehe bi5her bloss d~utseh er~edlgt 
wurden, nunlllehr auch in biihmischer 8prach: lh~e Erledlgung 
finden, kommt auch die Beamtenschaft iifters mdle Lage, naeh 

biihmisehen Au sdriicken ftir die versehiedellen amtlichell Be
griffe zu suehen; es ist .i edoeh keill geeigneter IV egweiser vor
handen, weleher wenigstens im grossen Ganzell verlasslich ware. 

",Vie soli "Aussercultursetzullg", wie "Beanzeigungser
kellntnis", wie "Illabfallbringung" iibersetzt werden? 

Irgend eine Ubersetzung ist allerdings immer zu finden; 
ahnliehe Wiirter kiinnen immer irgendwie ins Biihmische liber
setzt Wel'dell; aber darin liegt eben der griisste Fehler, class 
derartige erste Ubersetzungen sehl' subjeetiv und daher ve1'
schiedenartig, schwallkend, unbestimmt und ungenau sind. 

Soll nicht sehon vom Anfang an in diesen bOhlllischen 
Ubersetzungen eine allzugrosse ,Villklir und Verwirrung eil1-
treten, 80 ist es unumganglieh niithig, dass den Beamten eine 
genaue und verlassliche Handhabe geboten werde, durch 
welche die wiinsehenswerte Einheit uncI somit auch die noth
wendige Uberlieferung im amtlichen 8prachgebrauche allmalig 
sieh einbiirgere. 

Die Aufgabe unserer Terminologie ist, wie zu ersehen, 
keineswegs eine leichte; wir iibernehmen eine grosse Verant
wortlichkeit fiir die Ube1'setzung vieler Ausdri.ieke, welche bishel' 
in der biihmischen 8praehe entweder tibel'haupt nieht ge
brauehlieh waren, oder wenigsten8 selten vorkamen. Diesel' 
sehweren Aufgabe sind wir uns gut bewusst und haben wir 
uns cleshalb an viele Fachmanner der einzelnen Ressorts cler 
8taatsyerwaltung gewendet. Unter ihrer eifdgen und freund
lichen JY1ithilfe beabsiehtigen wir in der miiglichst kiirzesten 
Frist clas ganze untemommene ,Verk der Offentliehkeit zu 
iibergeben. 

Mit Freuden sind wir im Stande zu verzeichnen, dass 
unser vViirterbuch grosses Interesse erregt hat und dass uns 
von yielen Seiten "Vinke zukommen, wie diesel' oder jenel' 
deutsehe Ausdruck in8 Biihmische zu iibersetzen ware. Die 
uns gewahrte Ullterstiitzung ist allerdings eine nahmhafte 
und wir geben gem zu, dass ohne die eifrige Beihilfe unserer 
Mitarbeiter dieses Worterbuch nicht zu Stande kommen kOllnte. 
Trotzdem beftirchten wir, dass unser erster Versuch, wie j edes 

,. 



menschlicheWerk, nicht fehlerfrei sein wird und bitten wir 
daher jeden, dem dies moglich ist, uns auf einzelne schwer 
iibersetzbare deutsche Ausdriicke aufmerksam zu macheu und 
uns cine entsprechende Ubersetzung in Vorschlag zu bringen. 

Ein Verzeichnis a11er :standigen Mitarbeiter und aller 
derjenigen, welche uns auch im Verlaufe des Erscheinens des 
vorliegenden Werkes durch irgend welche \Vinke unterstiitzen 
werden, beabsiehtigen wir in der V orrede zu dem ganzen 
vVerke zugleich mit dem letzten Hefte zn veroffentlichen. 

Die "Deutsch-bohmische amtliche und jurídische 
Terminologie" wird in Heften zu zwei Bogen in kurzen 
Zwi5chenranmen erscheinen, 50 dass das ganze Vverk so bald 
als magIích dem praktischen Gebrauche iibergeben wel'den 

wird. -
Preis eine§ I:lefte§ 2" kl'. 

Zur Bequemliehkeit der Abnehmer wird aueh Abonne

ment entgegengenommen und zwar: 

auf 10 Hefte tl. 2'40, per Post fl. 2'50, 
auf 20 Hefte fl. 4'80, per Post tl. n--. 

Das Werk kann in jeder Buchhandlung bezogen oder 

abonniert werdeu, insbesondere auch in der 

Verlagsbuchbandlung J. Otto in Prag, 
Karlovo náměstí 34 ueu. 

. a ... po; a 5 tT. po o~ 1 a I z ; začíti dob{'va' 111'· \'''r . 
§)a.:. na způsob. l.'li d .J • ' - ll)teU, 
~(a$ zdechlina. mrcha; r~b;'lt. O?r::,~tr; - leer 'Hfeifer 

-gtulie mrchoviště . al1l pl Iru; - mil 18erw 
,,!Jat"'" . 1 . \) erlai,l dob.ývání se za' kl d'-Uy~lt oce.íc lOvati. l.OU' . é • a 2!óafbe b ld .... , ;v~ mtt,l'rettem 18Iiď dob ',. 

b' k a a a, sklad ta- val1l slrokvm l)r~edkem' 3 
a u. r"" - DOU 
ílUi,!lHeuathm zcizení. ť;ll~l1 )eraul výstupné l:ozdě-
~1l.,u~lletHď) změnitelll{' .a1;1 ~at!o:é; ,~~brauníd)er -

melllVV nestálý J' rJ:z~val1l; ld)roebenber - dobý-
a~~~~crtt mě~iti, změniti. v~m,d?vrchní; ftreid)enber_do. 
ílí?"It~!ber1t1t!J změn a; _ leetl byv~n~ ~m,ěrné; tůuliigiger_ 

~er0rl enmgtlvroege~ ber :re'e, ~obyvalll upadni; -brems" 
nral1tl11 ' lh~eďe porubná, svážlla' strVI'-
" ' e zmena směru dopra- d ~ .... 
vy telegrafní; -~"altmel, va) -"el ... těžné, porubné pole. 
l.Htl~!J d?datečné, pozměnné tezn~ trat; -gebhlge úkol po~ 
ohb~e~l; -sltutrag návrh r~bm; 7gtCU5C pomezí porub. 
na zmenu. ne; -:ÍJo,IJe výška traťová neb 
,~Hian))lltt zmizení, opuště- por~bna; -lJOt.t3Ilnt (®o~{e) 

m , .. ~e,::,oř., pro va~andol1 (postc,p patro porubne; -fcmunet 
pOJlstene veCl za pojistné) k0!l10ra porubná; -metl/oDe 
v ~!ntUDl)ttuierett po-, upou: zp~sob, methoda dobývací: 
stetl od práva odst T -mtttef porubný celík' -od 

ílHilltt odrůda; _e~"Se~ ~o, P?l'ubvnýpředek; -itofiporub. 
ftm (~~~1.) druhy pošt. n~ ,~ter;a; -firafie (o -ftreďe) 

abaMn oklestiti p}lrrova .střída; -ftrafie (ole. 
2!lliiituug okleštění. ;l!~ďe) mt~, brdlem. ~nď po-
2!bbau těžba; dílo dolní _u na ~tIlda; -ltJ)tem 

poru ba; _ an[egm, iu _ ueI)me~ tl)~~~~ob~ -t;~.rfll}J~eu = _ml" 
Nčm.-česká terminologie úřední a právnic~á' - cr ult zcrata porub-



2 alibaucu - &bDicathm 

ná; a-luiirMg těžebný, těži
telný; _\l.Jiirbigfeit těžitel
nost; -3immct'ung výdřeva 
porubová. 

abbattcn dobývati, těžiti. 
abbctttfcn odvolati. 
&bl.ictttfung odvolání, se-

sazení; _ \Jon !Kommif1iou~Ulit~ 
gliebem odvoání členů komise. 

abbcftcU-cn odvolati (ob
jednávku). 

&bl.icftcUuug odvolání (ob
jednávky). 

abbHlIcn zobraziti. 
&bbHbung zobrazení; _en 

aul ber miidjeite einer !Korre· 
í1Jonbenaťarte obrázky na zadní 
straně dopisky. 

&bbittc odprošení; _ {dflen; 
abbHten odprositi (koho). 

abborgeu vypůjčiti si. 
abbiifď}CU skopati. 
&bbiifd)ung svah. 
&bbtiinbler pohořelý. 
abbtattd)cn opotřebovati. 
abbred)cn ulomiti; ciu @e~ 

liaube _ stavbu sbol'iti; cíne 
íRebe, i!5erí)aubínug ze. _ pj"eru
šiti řeč, jednání; bie @'iJille
osten odníti, odejmouti; mil 
S-m _ styk s něk}'m přerušiti. 

ablircmten odpáliti; 0-, 
spáliti; hořeti, 0-, vyhořeti. 

&bbremtťtt ber 9JCaiicf)e de
stilace zápary. 
&bbrťuiaíur skratek, skra

tka; -$3eid)en znaménko 
skracovací. 

al.iliriugen odnésti, odstra
niti; S-n \J. ct. _ odvrátiti 
koho od čeho. 

&l.ilirhtgtmg odnáška, od
vrácenÍ. 

&blirud) odlom, úlom, sbo
ření, přestávka (09ne _ bez 
přestávky); újma, křivda. 

abbriid)i!l chatrn-(': (o stavb,) 

na spadnutí. " , 
abl.iriiffen (hor.! (dnen @'1Jteng· 

icf)njf') zasekati (na střelnou 
díru). 

abbiif?en odpykati; dne 
@'traie _ trest přestáti, od
býti si. 

&6d)fonm zbavení chloru. 
aliconticrcu odkontovati, 

zapsati do hlavní knihy. 
alicopterCn okopírovati, o

tisknouti: snímati. 
&flbud)' přístřešek, před

kroví. 
aliilad)en střech u str

hnouti; ficf) _ skláněti se, 
svahovati se. 

afllladjig sklonit:!", svaho
vit},. 

&libad)ung . str~nutí stí'e
chy; svah; _$·\l.JmfeI úhel 
svahu. 

abbiimmen (vodu) zahra
diti. 

&bbammuug zahr::tzení 
vody, jímka. 

&!il.lmnpt pára odpadná; 
-uillJatat odpařovák. 

2(!ibampren odpařování. 
a!iil,mfcn propustiti koho; 

vzdát.i se čeho. 
&t,banfcn vzdání se. 
&flDCďer pohodný. ras, all

toušek; -ge\I.Jcrlic živnost 
pohodnická. 

&lillcderei pohodnictví, I"a
sovna. 

&bllicatiťiu vzdání, zřek
nutí se čeho. 

abl:lingen - &ófaffcn 3 

alillingeu (S-m eL) strh- &bfalI úbytek; odpadek; 
nouti (komu, 'o), smlouvati (o spád; lin. odpadnutí, výmaz, 
nČ" s kým). odpis; _ \J0ll ber llMirriúll od-

!!!bbomen břicho. padlictví; _ be~ llliafferti od-
alilHlmhtal břišnÍ. p~d vody; 'í:O:fčifí~ úbytky; 
alibriiugen (3-m ct.) vy- odpadky; - \JOll Si'n.pfer od-

nutiti (na kom co). padky mědi, strusky mědě-
abbte~cn (llliafíer, @a~) za- néj _ \Jon llliagenre1Jaratnren 

raziti (vodu, plyn); _ dll odpadky (zbytky) ze správy 
@'cf)íúít\ ukroutiti zámek. vozů; in - burá) bie ?Se, 

a!ibtingeu (S-m et.) vynu- meffnl1g lt1tter ínegifleriJoft ... 
titi. vvmoci na kom '0. vymazáno se zřetelem k vy-

&li tlrtt cf otisk, v},tisk; měření pod položkou rej
spoušť (u ručni,,); _ be~ 2ím!s. stříku (při poplatcích); in -
ftet\eí~ o bcr ~mtilftamt'iglie otisk liringen vymazati, odepsati; 
úřední pečeti n razítka. ÍJer; @eóiirenact ift in - ~u óril1gen 

aliilrud'en otisknouti; _ dn vyměřovací spís budižvyma
@ettlel)f spustiti kohoutek, zán, jako poplatku prostý 0-

spoušť u ručnice. značen; 0tener aum - óe\t'tui· 
&l.icuD6iirfe večerní bursa. gen daň prominouti; - ttlegen 
&lieuh1ďjn{evečerníško]a . .5Semeffl1ng ÍJer @eóiir sub 8· 
&licrglaufle pověra. odpadá, poněvadž byl vy
al.ierfemteU nepřiznati, ne- měí-en poplatek pod čís.; 

povoliti, odepříti komu co. @eóiiren~(?Sel1teifltng~)act aum -
liettliUigen poplatkový spis od-

&6edenuung odepření; Jožiti, jako poplatku prost.ý 
_$ltrt~eil: odpírací rozsudek. označiti, vymazati; _-8nttlacf)~ 

Aberratio ictus (lat.) od- úbytek - příbytek (pí-írů-
chylná rána. stekl, "ubylo'.'. - "přibylo" 

&lJer\I.JiJ] nesmysl, pošeti- (nadpi"ubrikY)j _~altMerobchod-
lost.. ník s odpadky; -lcHttug tru-

alierwH,ig pošetilý, ztře- bovod vypouštěcí; -mancr 
štěný. spádová zeď; -lwit položka 

alifa~ren odjížděti, odvá- odpadná, úbytková, výmaz
žeti, ojezditi; 0cf)ic!)ten - ko- ná; -fah sůl odpadková, od
nati šichty; ?Saue, ~rlíeiien - padky soli; -fammier sbě
důl prolézati; \'agerfti:itien _10- ratel odpadků; -jphmer pH· 
že vyslíditi. delník odpadků; -luafíer te-
&bfa~rt odjezd; -s-lituáe kutina odpadková. 

odjezdný most; -$'!Jell:l od- al.ifaUen odpadati, ubývati; 
chodné, schodné, odjezdné; _ am Stor1Jer tratiti se, přepa
-S'3ciď}eu znamení odjezdu; dati, spadati se. 
-$'3eit čas odjezdu. 2Il.ifaUcu ber @aufle odchod 

v 
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n rozchod rudných žil; _ tel' 
~Iujt sklon smrsku n rozsed
linv (v předku). 

alifiHHg nepříznivý. 
&lifalHHtd výmazný spis 

(při poplatcích); _fleítlilIi· 
guug povolení výmazu (při 
poplatcích), povolení v}'maz
né; _litingung cine!! illl B,\lťe' 
gifter HTbUd)ten ~cie~ výmaz 
spisu zapsaného v rejstř. B. 
(ph poplatcích); _cohmne 
sloupec pro odpisy n úbytky, 
sl. úbytkov}', o,dpadný; -ta· 
bcffc tabulka o ubytku; _uCt, 
othmmg nařízení výmazu n 

odpisu, 
!Uífllug( c)eauaI hlavní sto. 

ka sběrací. 
aflTaugen chytati, schy

tati: hor. podepříti. 
2Hifaugen chytání. 
alifaffen (id)l'ijtIid») sepsati, 

složiti, vypracovati, zdělati, 
zhotoviti. 

&flfafiung (id)riítl.) sepsání, 
náčrte k, listin a; _ tet illhte' 
riaIien vytěžení potřeb, ode
bírání materiálu; _ cine13 'te' 
legralllllle~ vyhotovení tele
gramu, sloh telegramu, se
psání telegramu. 

alifcrtigcn odbýti, vypra
viti. 

~flfertignltg odbytí; od
bytné; _ ber ~~ttalloften vypra
vení zvláštních poštovních 
povozů; _ ciuer 0enbultil vý
prava, vypravení zásilky. 

2!bfcdiguugs - befugug 
právo 'k vYbírání cla; -fltO' 
tocoU protokol o vypravení 
jednotlivých pošt, poštov-

ních jízd; -fteUe místo ode
slání; -funtme odbytné; 
-5Cit čas výpravy, odeslání. 

abfinllcn 3-n uspokojiti 
koho; fid? mU 3-111 _ smluviti, 
shodnouti se, vyrovnati se 
s někým; fln. O odbytném se 
shodnouti. 

~f1~!tl:lUng úděl, ';3>ž,ivné, 
apanaz; smlouva, ummva; 
odbytné: _ aur 0id)erfteííung ter 
~íeijd?', i!l\ein" ?l5er;e9rung~fieuer 
sjednání, dohodnutí, smlu
vení se, vyrovnání o daň 
z masa, vína" o potravní 
daň; _$-bellttt!,!UUfjCU pod
mínky vyrovnání TI doh?d
nutí; _$-flcttag, (-gerJUt, 
-fnntme) odbytué; fln. smlu
vená náhrada; -s-bC3irf 
okres dohodnutí, okres pro 
který dohodnutí, vyrovnání 
bylo uzavřeno; _$-Danet 
doba vyrovnání, dohodnutí, 
doba po kterou vyrovnání 
platí; -$-gefeUfd}aft spole
čenstvo sjednání, dohodnutí, 
vyrovnání; -$-flaufd}ale úhr
nečně, dohodné, úmluvné; 
_$-1'nmme alt 0íeITe ber @e· 
lJiirm suma n částka sjed
naná na místo poplatkll n 

za , poplatky, úmluvné za 
poplatkv; _s-betl)anMnug 
smlouvZní, dohodování, jed
nání vyrovnávací j _$-í.1er~ 
trag dohodná smJouva, 
smlouva o vyrovnání, smlou
va vyrovnací, smlouva o 
sjednání. 

&bflnl$ odtok; prosívka 
rudy; _ eil1e>3 :0eid)balllme~ pře
padiště hráze povodňové; 

..:canaI svodnice, stoka; -ge' 
rhnte hor. žlab mutn}'; -gta
[len příkop odtokový; -miin
).Hmg ústí odtoku; -iiffmmg 
otvor výtokový; _to!)t v}'
wková roura; -itoUcu hor, 

stoková štola, stoka. 
a6foIgcn vydati (komu co). 

&lif(;lgung vydání. 
abforberu 3-m el. poža-

dovati něr.o od koho, na kom; ab3u,:: 
íorternDí' UdnnÍ)e listina, již 
dlužno vyžádati. 

&bf(;rDetU vyžádánÍ. 
\!íbforlletUng ber ~b[\aÓe 
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my, kniha o odvodech (pe
něz D jin.\>ch předmětů); 
_eo{mmc sloupec odvodu i 
_eťlufiguatiolt ftn. seznam 
odvodní, s. odvedených věcí; 
-gcgenfď}du list ocievzdaci n 

odvodní; _gegcujtiiutlc přeJ
mětv odvodní. na odevzda
nou; (které se 'mají odvésti); 
-rcgiftcr nn. odvodní seznam; 
-fd.)eiu listina odvodní; -ta: 
!lC jHr 0tenern dni pro odVOd 
daní. 

2[!ifiif)tmtg odvod, odvá
dění, odvoz; _ ter @eíaJl!3~ 
ftrajnlltetjud)llllg provedení dů
chodkového řízení trestního. 

požadování dávky. 
abfot1lten snímati tvar. 
\1I.lJformuu!J snímání tvaru. 
\!U.lful)r odvod, odvoz, V}'- &!igabe dodávání, doru-

voz; úč. _ (i C\:Ol1tO) splátka, čování, odevzdání, dávka, 
dávka na účet; in _ 6ringen daň, poplatek; ojfcnmd)e_ 
odvésti. odevzdati; _ íeiften veřejná dávka; lie\ol1ÍJere -
odvésti; _ ber @cbiir odvod, zvláštní dávka; - eine~ @ut~ 
platba, odvedení, zaplacení, ad?tclt13 podání dobrozdání; 
zapravení poplatku; _ ÍJer _ iu cine iBefjerllng!3unftafi dá-
0teuer odvod daně; -lllt3cige ní, odevzdání do polepšov
jlD. odvodní oznámení; -tOU' ny; _ eiueíl 0thU1ll3etteí!3 ode
fignation, -l.Icr;cid}nt~ ber vzdání lístku hlasovacího; 
~ctenftiicte, @dter etc. odvodní _ \Jon Sffiif1en!3edIéirung proje
seznam, soupis odvedených vení, prohlášení vůle; -!t·u~' 
(zaslaných) spisů, peněz atd. Il.ICti:i výkaz o poplatcích, 

af1fiifjceu odváděti, od- dávkách; -journal odevzda
vésti. odevzdati; ehlen \5111jl3 _ cí denník. denník o doda
odvésti l'eku; dum 'j,lrocej!3 _ ných, ocliwzdaných zásil
vésti, pl:ovésti spor; dne kách; _ jUr allltHd)e iBriejtJoftjen, 
Zad)e _ věc odevzdati; dne tUl1gen pošt, denník o dodaných 
0teuer, 0d?111b _ daň, dluh listovních zásilkách; -ort 
(za)platiti. místo doručení; _\:n:otocoU 

~6fufJrclt-UCt6eid}ttis pošt. dodací protokol n denník; 
seznam o dávkách na, účet. -fd}cht 311 ben 3af)11111g!3-~n\lJd, 

&bfuf)t'$-betntg částka jllngen dodací lístek k plateb-
odvedená; _flťlgťlt odvodní ním poukázkám; -ftathm 
arch; -bud) odvodní zázna-, dodací stanice. 
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t1í!Jgalicu - ctttUcl)mcl; vÝ
b~rčí (daní, poplatků); -freí 
da vek prostý; -tiiďjtcntD ne
doplatek (dávek), dlužnýzby
tek d~vek; -:--tC!rif sazba 
pl~teb,lll; -l.1cdgethmg roz
vrzenl n rozvrh dávek. 

t1í/.Jgalis-liucf) kniha ode
vzdac~; -ColtHgttathm ode
vzdaCl seznam. v,-kaz: se
znam odevzd~m"čh věcí' 
-reeej.liffe dodací; odevzdaci 
lístek; -regiffer seznam ode
vzdací; -fcf)eht lístek dodací. 
don:čen~a; -l.1et5e~cf)ltg , 
_coni tgl1CinOlt. 

!1~!Jgattg odchod; odjezd; 
ztrata; nedostatek: _ ton 
~h.1l1Cif).1_nelt nedostatek příjmů; 
t~ethl)el1er _ schodek i _ ter 
:mare odbyt zboží; líci _ 
pro nedostatek, poně.vadž 
:kdy;) tu, není ... ; dne1t Dfíicier 
tll _ línngen důstojníka mezi 
ztracene počítati; po" nad)_ 
beS) ,8ugeS3 po odjezdu vlaku' 
-; líci .'i\úrraH){\erl)cbul1gen ztráta'. 
ubytek, schodek (při líhu á 
cul~ru) ; _ tou '13acfeten pošt. 

ztntta ,_balíčků; 'lrlígiillge im 
'13erj011al\tallbe úbytek ve sta
vu _osob; líci bc;: me\Jiíiclt ber 
Ciaf1a tl1ltrbe dn _ \Jůlt 100 fl. 
confta!tert při prohlídce '00-
kladny byl zjištěn schodek 
100 zl: n bylo shledáno v po
kladne o 100 zl. meně: líci 
ei;Jer @Senbltug tuurbe cín' @e~ 
t;Jtd)t~., smul,. 311I)aHS3~_ conftCi~ 
tte,rt bylo zjištěno, že ubylo 
v.ahy, ceny, obsahu zá
sl~ky n byl zjištěn úbytek 
vahy, ceny, obsahu zásilky; 

bei --; eine~ ~rlíen když dědice 
nem; líet _ riiďjldlt~\1)iirÍJif\er 
@riinÍJe pro nedostatek dů
v?dů ~lOdnJ'ch, zřetele (po
l:evadz t~_ nem .... ); _ red)t~ 
lt~er .\8!ltlet1e, nedostatek prá v
l~lCh ~ukazu;v ttlegm _ red)tHd)er . 
íbe\uetle ponevadž tu není 
právních důkazů. 

aligiingig nedostfl teču,'. 
chatrný, nepřítomný. nedo~ 
st{n:ajíc:í se, scházejiéí; _ jeil1 
schazetJ, nedostávati se. 

~lllg!lttgiHJt:iifuug zkouš
~~ na odchodl1ou; -tecf)mmg 
uc.et 3, schod~u; -regifter po". 

l'eJstnk zásIlek pro cizinu 
(l'gjs~ř~k z~sile.k v:ypraven}-ch 
do. clzmy)j -lhttum stanice 
odjezdní; -I.lcr~eicf)nis se
Zllam schodku; -sťit čas 
?dc!10duj -sťugUtS vysvěd
cenl na odchodnou n pro
pouštěcí. 

Ilbgcbett dodati. odevzdati 
odvésti; cine ~rfí&nt1lil _ vy: 
jádře~í 'p.odati, vyjádřiti se, 
prohlaslb se; cin @utadlten _ 
podati do bré zdání; cin Urrbeil 
_. úsudek pronésti; etn jríl')' 
mi! _ svědectVÍ vydati.' , 

!lbg~ljett odcl}ázetii nedo
sta vatl seJ c\3 tft ba\)ol1 abge~ 
gangen seslo s toho; \)om 
113ertrage _ upustiti od smlou
vy; anf etnen ~ib _ uznati na 
přísahu i \)011 ,duel' mle~,lUl1(1 _ 
upustiti od svého ll1íně~~í' 
3-m geI)1 ehuas alí l1edostávi 
se komu čeho; vi, 'lrlígang. 

t1íbgcljen odchod; _ \lon el. 
upuštění od něčeho. 
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abgclattřette ~rift lhůta 
prošlá n uplynulá. 

t1íbgdl:l srážka, diskont. 
a/.Jgelel.it věkem sešlý, vy

žilý. 

Henmttglíebem zvláštní uložení 
daně z příjmu členům rodiny. 

abgclPCtttnt ochablý, u
mdlený. 

m:bgefhun*,ftíJeit otupě
lost. aligdeitd odvozený; _rr 

)Befi!) odvozená držba. 
abgemacf)t ujednáno. 
ll11gemaged vyhublý. 
abgcmef1cn odměřen}'. 
t1íbgemcifeuljeU odměře-

abgetragcn obnošený, ošu-
mělý, zvetselý. 

abgeilJiiijren (ben .\8ergH)eH) 
postoupiti podíl na dolu. 

abge\1.1í:iljnen jld) et. od-

nost. 
vyknouti (,j) o,rou .. 

allge3 iiÍ}lt odpočtený. 
abgHel:lertt rozčlánkovati. 
m:llgott modla. 
al.lgtctt5bar omeziteln}!. 
al.lgteU3en ol11.eziti. 

abgeudgt odkloněný, od
vrácený, nepříznivý, nepří
chylný; man ttliire nid)t - ne
byli bychom proti tomu, ne· 
zdráhali bychom se. 

abgettttí;t, Ilbgettiil}! opo
třebovaný; _e ®taati5noten 
opotřebené státovky (obě
hem). 

m:l.lgrctt5uUg vymezení, o
hraničení; líeairli3tueije - ob
mezenídle okl'esů,naol'resy. 

t1íllgtettjUug$-eommiffion 
ohraničovací komise; -fliicf)e 
omezná plocha; _linie ome
zná čára; _pfeHer ohradní 
pilíř; _puutí omez l1Ý bod; 
_itted'e hor. ohradní střída. 

t1íbgeorbude(t) zřízenec, 
poslanec. 

m:!JfleOrbueteu-l)aus posla
necká sněmovna; _hnmmti~ 
tiit nedotknutelnost posla
necká; -lua!)! volba po
slance. 

abgeteifi pošt. odcestoval. 
all!1ctif1cn utržený; _cti 

~allb úrva. urvaná země. 
abgetuit'!let zarovnaný, za

okrouhlený, okrouhlý; rovn8, 
okrouhle. 

a!Jgefagtct ~ťin'o úhlavní, 
odpovědný nepřítel. 

t1íbgefattbte(l') vyslanec. 
m:l.igefdlioffeuÍ}cit uzavře

nost. 
abgc1d len \Jon ... vh alíjelJe1t. 
abgefonDcd oddělen)'; -

adv. zvlášť, odděleně; _e ~in~ 
10111menlíefteuernl1g \lOlt ~ami~ 

t1íbgtttul:l propast, hlubina. 
t1íllgul$ odleváni, odlitek, 

výlevka; _rhtne žlábek vy
lévací. 

abíJaHclt S-n \lon elttl. zdr
žeti koho od o.ho; cine \tagjalirt
stání míti, -konati; eine @ene, 
lleralllerjammlnng _ konati val· 
nou hromadu; ba~ ®tanbred)t 
iilíer 3-11 _ souditi někoho 
stanným právem n náhlým 
soudem. 

t1íbl)ammung ber @ii'()r1iot~ 
tidJe (bes Sťiil)lftocfei3) odměře
ní, přeměření, odcejchování 
kvasných kádí (chladiče,chla: 
dicího štoku); _ anf attlet, bm 
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'lXóftllfllugen óeiUl Sl'iif)lfíoďe od
cejchování na dva, tÍ'i vary; 
_ óei ben ®al;róotHcí)en odměi'ení 
na dvoje, troje plnění. 

2lbl;iittgig-edfQ,ttutg pr\>
hlášení závislVm. 

2lbl;(Ht úseČ; hor, úpadllí 
stl-ída. hloubení. 

(lb~an))eht vyjednávati; 
bie .\Bedaífenjd)aft _ projedná-

ab~aueu osekati, utíti, u
raziti. 

alif}elieu snímati, sundati, 
sejmouti, odklopiti, skládati, 
složiti; hor. bai3 ~angenbe Hl 
~JlineraHager(l _ odkr:),ti n O bna
žiti minerální ložiště; sní
mati (při hr'e v karty). 

vati pozůstalost. , 
(lb~(lnbett ťOUlUlen ztratiti 

se; _ jeiu nebýti po ruce. 
2lb~llttben-fl,lm1lten ztráta; 

_ eine-3 @iu!agebihi)eI\l ztráta 
vkladní knížky; _ eine~ ;;Sele, 
graUlUle~ ztráta telegramu. 

2lbf)llnh!nug ,pojednání, 
úvaha; _ ber í15er1aifenjÚ)aft 
projedná(vá)ní pozůstalosti; 
aur _ 3ufíallblg pl'íslušný k pro
jednání. 

2lbl;atthlnttgs-actett j ed
nací (pozůstalostní) spisy; 
-gefd)iift projednání; _hl' 
ftau6 soud, úřad pozůsta
lostní; -foften útraty n ná
klady projednání; -l'ylege 
projednávání pozůstalosti; 
-ilflegCt projednav3,tel pOZů
stalostii _iltotocoU jednací 
zápisník, protokol; -ted}t 
právo k projednání pozůsta
losti; _rid}tet soudce pro
jednávající; -tagfa~d stání 
jednací. 

2lbf}tmg stráň, svah. 

abf}~lfeu e-1' <5 ... odpomoci 
čemu n od čeho; e-Ul Ullelfíanbc -
zlořádu přítrž učiniti, zlořád 
staviti; napTaviti ně,o. 

abfJeffHd} napra vitelný, 
překonatelný. 

2lbfJidi od-, podsekávání. 
2lbl)Hfe pomoc, náprava; 

přítrž; _ jÚ)afiť11 , _ treffm = ab, 
l)elien. 

abl;Hf{id} vi, abf)e!flicí). 
abl)oleu (S., ci.) odvésti, 

vzíti s sebou, zajíti pro koho; 

dojíti pro n".' vyzdvihnouti 
něco; S. _ laHen poslati pro koho; 

bie 2ícten fhtb behn í)lejerenten 
a'63nf)den spisy buďtež u re
ferenta vvzdviženy. 

ab~tmgeu skláněti se; \Jon 
S-Ul _ odvislým býti od koho, 

záviseti na kom; \)011 el. - zá
viseti, záležeti na č,m. 

aliljiht!,\cu odepnouti, vy
sunouti; ,i, též abl)angen. 

abijQ,ugig sklonitý, sváž
ný; závislý j\JOlt S-Ul, \Jou dlU. 
_ 1cin záviseti na kOlU, na. čem. 

2lM;ohiug$fú ft íhůta k od
nesení si n k odvezení sL 

m:bfJoI3(2ínfranUlI)úí3) odpad
ky (dí'íví), třísky, skolky; 
souE. 

alif}of6eu posekati, vymý-
titi. 

2lM)ol;uug posekání, vy
sekání, vymýcení. 

abi)otd}en vyposlechnouti, 
vyslechnouti. 

al.ll)ilteu vyslýchati. 
2lbljilrung v:)'slech, slyšení. 
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m:bf)ub hor, snímka; -Hlte abfuaUeu vy buchnouti; C-e 
snímačka. ~nnte _ vystřeliti z pušky. 

. ~blJuttgettt (S.) vyhlado- 2lótuIlUCU výbuch, výstřel. 
VHl koho. bl' 'ť aóf)iiteu spásti. a ommCl; sep"l,,' čeo?; e~ 

"'b' ll' f 't t' fiat ll011 ct. aĎ 3uÍÚ111"leH ma se-
u l~ tca tM! za~ll nu 1 jíti s č,ho: mh S-m _ srovnati 

(soudm); rozsouzem, roz- \ h d '; , 
h d t

' b' d'k n s o nout. se , kym. 
o nu 1 sporu; a JU 1 -ace. . 

h' ,,' • d't" 2lb!ommcu shodnuh se. 
a.,Ju.,tctet.en :ozso~ 1.1 \ smlouva; e!3 ed)a!! ietn _ IJ.'Oú 

(spor); zamltnoutr, abJudl- H. sejde s čeho; cin _ trcffen 
kovatl. ,,' \ shodnouti se. 

alifantctt hranu snznouh. 2lbfl,l1ltmeufdJaft potom-
alifatten osnovati, nastl"o- stvo. 

jiti; bie <5aCÍ)e tuar gnt abge. \ 2lMilmmUug vi, ~Xbftčimm, 
~artet věc byla dobře navle- Hng. . 
cena. • .' abftiiftcn seslabi ti. 

2lb~att.tetcupoš~. kartovam. m:btiif)l- aí'Vlltat chladič; 
2lbfant od-, vykuI~·. _fammct chladírna; -ttog 
abfaufeu (od)koupltl co od chladnice. 

koho. abfiií)fen ochlazovati. 
2llifiiufet kupec. ~ o d abfiiuflid' prodeJ·ny'. 2lbtunft puvod, 1'0 ; ú-

1 mluva, dohodnutí. 
~bfaufsín'eis kupní cena. ttMlit3ett skrátiti, skraco-
2lbfauftutf{ koupě. vati; S. am \lof)ne _ skraco-
llófdJleu vyžlábkovati. vati mzdu komu. 
aMef)reu (fíÚ)) odvrátiti (se) 2lbfiitjltltg skrácení; skl'at-

od čeho; hor. důl opustiti. ka, skratek. 
2lbfef)t-id)ein. -3eHel list ~UJmt5UUgS5eid}CU skrat-

propouštěcí, ódchodný. kové znaménko, s kratek, 
abfi~l'\m klopýtnouti, pře- značka skTatková. 

kotiti se. a{JfaDett skládati, složiti. 
abHnffeu odstávati, odchli- 2lblallelt skládání. 

povati se, nepřiléhati. ~{bíabcr r::kladač. 
2llifIatíd} obtah (kartáčo- 2lblttbttng složení, sklá-

vý otisk), oplesk; ící)tuaCÍ)er - dání. 
slabý odlesk, slabé napodo- m:bíaDuugs-gdb skladné; 
bení; _lltttjd}htC stroj otisko- _ort skladiště; -í'fail skla
vací. diště, místo ke skládání; 

abnatid)cn typ. obtáhnouti, -fd)ciu potvrzení o složení; 
oplesknouti. -f\)~J~u útraty při skládání 

2lbHat1d)er obtahovač, 0- zbozl. 
pleskovač. m:bfagc složení. 
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m:b{ageruug (\). 58aujcf)utt zc,) 
skládání (rum.u stavebního 
atd.); vod. naplavenina, nános. 

m:Mllgetnugs-pfaÍ) sklád
ka; _ftatiou Skladní stanice. 

al.ilang podlouh1i'. 
abliiugeu (e-c 'Smd'e) ho'. 

střídu Tozvésti. 
m:blaj$ vod. spoušť, splav; 

slevení; _grabcu strouha vý
pustná; -~af)n kohout V}'PU
stn}', vy·, spouštěcí; _idjlCUiC 
splav; _ucntil záklopka n zá
myčka spouštěcí n popouště
cí, z. pro odtok,. z. odtoku 
(viz tiž 'li1i\cf)ll1\i3\:'entil). 

do projití n vypršení II uply
nutí lhůty; naC(l - e-é\ 3al)reé\ 
po roce, po uplynutí roku; 
_ ber mecur~jrift projití n uply
nutí n vypršení n minutí stě
žovaci lhůty; naC(l - chter Ilicr~ 
lUoC(lentliCÍ1en ~rift až vyprší 
lhůta čtyrnedělní; naCÍ1 - be~ 
íBerí\cfyrnngi3tenuineg až do
padne čas pojistn}'i nacf) -
ber 3utoartungš3jriít až dojde 
(vyjde) lhůt,l1, doba vyčka
vací; _ ber Uberjíutllui3 odtok 
zátopy i _ ber 3ch upl vnutí 
času (Vj, ,3elt\)erlallj); -fíru~
\nUttpc čerpadlo na stekl}' 
syro b i -wolf cr ber :laúate vo
da z tabáku odtékající, ta
báková voda; _UHlffct'camlÍ 
st.oka pro odpadní vody. 

ablaficlt upustiti od čeho, za
nechati čeho; IlOU ber Stlage -
upustiti od žaloby; Ilom 0traf~ 
llerTal)ren _ upustiti od trest
ního řízeni; ba0 ®o.Her - vod. 

vodu vypustiti n spushti. 
m:blllHcu ber ?Bíer\1)íir~c 1JO-

pouštění mladinky, spílání. 
m:b!aitutt!'l upuštění; - \)om 

lUeiterm rccf)t1icf)elt íBerja()relt o 
\)om \N1term 0traj\lerjaljHn upu
št.ění od dalšího ]Jrávního n 

trestního l'ízenÍ, zanechání 
dalšillo právllího n trestního 
řízení (v důchodkovém trest
ním právu). 

abIaufcu odběhnouti; od
téci; uplynouti, pře-, projíti; 
hor. bag G'q _ rudu svážeti. 

m:lilaufsfrifi lhůta dospě
losti, končící. 

m:bíaf1Uttgs -aUlud)ctt žá
dost upouštěcí, za upuštění 
od l'Í?:ení; -bcfd)Iuf$ usne
sení upoušt,ěcí; _ctniituug 
prohlášení upouštěcí; _bcr~ 
faljrcu :Í'Ízení upouštěcí; -bCt~ 
1)!utMuug jednání upouštěcí. 

abhmcnt vypátrati, vyčí
hati. 

\llMauf odtok; uplynutí, 
minutí; bí~ ~1ll11 _ e-r j5rift až 

alitiiugncn zapHti, od-, za
pírati, popírati; ben 58eí\f2 -
zal1Írati držbu. 

m:liíiiugmtttg zapření, za
lJírání, popření; _S-dll pří
saha záporná. 

abhtufd)cn vy(po )slech
nouti, 

abHiuteu odzvoniti. 
m:liIiiutc;dd)cu geDen viz al.i~ 

nil1ten. 
!!lb1e'6en smrt, úmrtí; ÍJi~ 

aum _ oU\l.'(lrteu počkati, až 
zemře; _ (be{i í8eantten) úmrtí 
(úředníka). 

m:lllcgegcbiir poplatek za 
skládání n skiadní, skladné. 

ttblcgcn - abIeufcn 11 

. abIcgclt odložiti, sundati; volby; - e-{í íBerm(icf)tlltjies za
zanechati; složiti. skládati: mítnutí o~k3;zu; - e-r ,3a\l~ 
ehl ~eťen1ltní~ _ doznati, pl'i~ lung odeprem placení: - ber 
znatl se; e-lt liib _ pHsahu ,3uflanbigreH odmítnutí pří
vykonati; ~emlibe _ slib vy- slušnosti. 
konati; e-e 'l3ríijung _ zkoušku m:lilcÍ}mutgs -gt'ttttb dů
vykol1ati,podrobitisezkouš- vod k (n pro) odmítnutí' 
ce; bie 'l3rltiul1g mit glltem lir- _tcd)t právo od-, zamítací: 
folgc _ vykonati zkoušku s do- abIciljen yvdlužiti si. vv-
brÝ,?l.vÝ,s~edker;l;. ~e?')nul1g - půjčiti si." , .. 
SlOZltl ucty, datl uctv: e-e rs •• ,3eJ1g

en
i
cf

)Cljt _ svědect~( vv- a".CtlfCu vykonati; splá-
dati. dosvědčiti,' \)Olt ber 'lÍr~ c,eti; bie SJJliHturilfíicf)t - kona-tl brannou povinnost· ben 
úeit _ propustiti z práce. liií:> _ přísahu vykonati' pro-

abIcgicten na rok vvho- vésti. ' 
sti ti. " m:flfciitltn!'l vykonání: _ be~ 

m:blegnng složení, sejmutí; !iibe\i odpřisáhnutí. ' 
_ Ilon ber '2!r'6dt propuštění 
z práce; _ ÍJer 'l3ríiíullg, 'l3rii. nMeiteu odváděti, od-o vy-
fung\3- vykonání zkouškv. vozovati; @affer - vodu' od-o 

ab!~~ltcn odmít,nouti co; sváděti; e-e \5'olgerung - dů~ 
odepntl komu co; cm 'lim! _ slede k odvozovati. 
odmítnouti úřad; cht l15er~ l!{liíeitet (~onbel1iatiúl1(iil)(\i. 
mucf)tnt(i _ zamítnouti odkaz' jer_) svodník vod kondenso
dll ®eád)t ú e-ll ~(icf)ter _ soud vaných. 
n soudce odmítnouti; e-tt 'l(t1~ ~(fll~itnng svádění, od ,'0-
tra!'l _ návrh zamítnouti. zovam, vývod; - ber ~elUuíier 

m:fllelyucn odmítání, odpí- svádění vod; - Íler G'leftricitči: 
rání, zamítání. únik elektřiny (elektřina uni-

abfeljnenll zamítav}' (ě). ká); - tel' 9?ieberíC(llag\t1či iíer S-, 

m:úlcljmmg odmítnutí. za- odvádění vod srážkovvch: 
r;'lítnutí, odepření; _ e-?o' ~e' geÍ)ehne - potrubí, zařlzelli 
ncf)te\i o íllicf)ter!l odmítnutí k tajnému odvádění tekutin)'. 
soudu n soudce; _ Hl 'limteíi, l!{bleHtmgs - tlt1ta( stoka 
e-\j 'l(ntraije(i zamítnutí úřa- odváděcí n odvodní; -gra< 
du, návrhu; _ ber 'l3rotúcorr{j~ Ilcu strouha odvodní' -r!tmc 
lmtrrferttfjltltg odepření pod- žlab odvodní; -rijljre trouba 
pis~ l)ro,tokol.;t.i. _ ber eibliC(lelt odvodní; -itaugc (be>3 58lij3~ 
2Xll~lage ulier í8ejtlJ ber Urřllllbe alileHer13) tyč svodná (pii hro
ode12řevní. p~ísežné výpov~di mosvodu). 
o drzbe hstmy; _ ber \-l)artete1t~ abfeufcu odVTaceti: odvá-
all!3jage odepření výpovědi od I' děti; ben l15erbaólt - podezření 
stran; _ ber @aÍ)I odmítnutí odvrátiti. 
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,2Cýfenfuug odvracení; od- ' ab!iislht výkupn'-. vývaz-
vadenl: V" nJ; odlučný. • , 

~1ifelClt CIS~I, předčítati; i i'lflliiiuug oddělení; vykou-
sblratl,_ sebl~atI.. , .,' pení, vyvazení, s-, vyplacení; 

v i'lfJ}e~e~ (!~lt1T~!tdiťr \liuTía12e) vystřídání; - e-r @rullbbienft. 
l?r~;lCItam; ctem (napsan;i"ch bar!eit, e-r 31eaIlaft vyvazení o 

reCI). • ,výkup služebnosti pozemko
i'lfJ(eluugsluade ,;, ~Hiic[)en. vé, břemena věcného; hor. 

a(Jfeugucn upírati, zapí- výkUI? t, j, opětné připuštění 
ratl, zaphti m al)f(:illcmen. k podllu na horách; - )jon@ie. 

abfiefent odvésti ode- bigfehen vyvazení n vyplacení 
vzdati, dodati. ' dávek; - e-r ~eiftung výknp 

~UJÍiefetu1t!J dodání. ode- dávky n plněr;í; -;- Ilon 11301t• 
vzdánÍ. odvedenI' . ;'ťÉ "'el'l'e~ maden odlepem znamek; - ber 

, , - [ ~ ~l ln ( " , t"d" hl'd 
gepi:icf~ odevzdání cestovního ~;l,)lllt~aCl)ter vys Tl m1l I a-
zavazadla cu dra hy. 

"f<.r • : _ . ,i'llífiijultAS-lietrtlg výkup-
z.~.tetenmg.~- ~UťÍJ kmha ne' _cllhttaI kapitál vvva-

doda vek' "'''''"!'' d v , r " , ' • -r~_""'." o mena zovací n vý kupnv' -commif. 
z.a. dodan,l; -1dJet~ (ll?! tet jhm komise Vy' vazovací' 
~l:!er.l!:tg)hstel~ podav:,.?~; (1h1~) -!Jebut vh _6etral -ltUlUU; 
be, ~lelenmg) lIstek pnJlmaCl, f ťÍJart střídací' muž"tvo' 
stvrzenka;; -ter~nht .lh~ta -lm~iS cena výkup;í(á); 
ode,:z~acl, dodaCI; -3et! cas _reuteu důchody výkupné' 
dodal1l. ''" I .., ' ,,"c, h ,', I -t"lema s~ lema vykupm " 
f"',ťl"Uuug \;) pata, od- vyvazovaCl' -vedrag vý-

mena;, , " kupní smlo~va. .. 
~b{os&~.r vy~upny, ,:yva~- abmad)eu oddělati, odníti, 

n}, odluClt,elny, 2I-fett vY- sundati; s-, dokončiti' ujed
ku lm~?t. vyvazn~s!. , . nati, sj ednati; a6g~macÍ1ter 

!l~~(~fdjen Zh.~Sltl; stlrab, 'l3rei(j ujednaná cena; o.t[je. 
se!lltl, smazatI i e--lt 0á)ulb. maá)te 0aále hotová věc ho-
j!01tClT - odepsatJ dluh. tová udál~st. ' 

tlbnii~l~ odlouči:.i, odděliti; 2I&:maťÍJuug ujednání, ú-
Vy~OUpltl~, vy:,"ad!Ťl; z~p1'a- mluva; _ treflm smluviti se 
Vltl i vystl'ldatJ i cm C):apttal _ n shodnouti se oč. 
splatit! .kapitál; cin 'l3íanb _ Ilbmlll)ucu vystříci, vystří-
vyplat:,~l z~?tavu. v, , hati koho pi'ed čím. 

~(!J{o1eltlad)ter stndael hU- i'lllmllguuug výstraha. 
dae... "., Ilbmtldcu omeziti, vymě-

i'Uiíosgcllnrvykupnej -Iur řiti. 
óeanjti:iltl:ete5 ::l:abafmateriale vý- i'lbmtlduug omezení. mez. 
kupné za závadný tabák. hranice. ., 

_ 2I&maj) míra, odměření; 
_gel)) odměrné. 

abmcient ze statku vypu
diti. 

~{límeienttt!1: vypuzení ze 
statku. 

abmeIbcn odhlásiti. 
i'l&me{DUlt!-'\ odhláška. 
i'll.imeíDuugSttoti5tel. odhla-

šovací noticka n zpráva n te
legram. 

a&meffett měřiti, odměřo
vati. vvměřovati. 

i'lÍlUtCf1ttltg odměření, od
měr. 

i'lbmei1ultGs-answeis vv
kaz odměrů; _gcllíit od
měrné. 

abmieten najmouti. 
~{bmietct nájemce, ná-

jemník. 
i'lbmiduug naJem. 
alimHl:Ieru zmírniti. 
abmittbcrtt zmenšiti, zten-

čiti. 
~lbmiuDerttltg zmenšení, 

ztenčení. 
~{IJlttttitetltltg propuštění 

ze služeb námořnických. 
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jm;:>1!ti, ~dbí~ati; oboh, pře
VZltlj ubyvatJ, upadati. kle
sati; vzíti, odejmouti; e":n (tlb 
_ vyslechnouti přísahu; cin 
!Berjprec1jeu _ slib od koho pE
jmouti; cic ,SQl)I lja.t ali~euommeu 
počet klesl; bCl~ :rrlaiier ulmmt 
ab voda opadá. 

i'lbnd)mcr odběratel, zá
kazník. 

i'lbuef)ntttug viz 2XÓnaL)l1te, 
\!íbtteiguug nechuť, odpor; 

ltnu!íerroinbltcfJe _ nepřemožitel
ná n nepfekonatelná nechuť. 

afmormal nepravidelný, 
mimořádný, abnormální. 

i'lfmormitiH nepravidel
nost. odchvlka. abnormita. 

alltti.HfJtgett é3-m ct.) vy
nutiti na kom co, pl-inutiti n pE
luěti koho k čemu. 

alhmiiCU r al.iniii;cn O PO
třebovati. 

i'lbttttllcn, i'll1nui;cu viz ~l1í· 
nuf?uu[\. 

\!ífmtti}ttltg opotřebení; -
ÍJeB 'l.laá)tobjecW3 opotfebení 
pachtovaného předmětu. 

\!í(mutpmgs - (Jctrag "iet. 

suma, Mtstka na opotřebení; 
-i:lCtjcut procento na opo
ti-ebení, procento výtratné. 

aflolieten odkliditi. shla
diti. zničiti. vvkouniti. 

2Í1.Jl.1nthm á'bolic'e, milost, 
v'i'kup. 

. ~flíolitiOltS - redJt právo 
aboliční n k udělení milosti; 
_uedrag smlc.uva výkupná. 

2I!hmnemeut předplacení. 
i'lIJonuemcuti.l-liudJel abo

nentní knížka: _fadclt abo-

~íbltal)mc odnětí, snětí, pí'i
jetí; ubývání, úbytek; ztrá
ta, klesání; odbyt; oboh, ode
brání. převzetí; _ bC(l 2Xlfo< 
(10íge()aíte~ úbytek hodnoty 
líhu j _ ber IJ(ngeíoóult[j přijetí 
slibu; _ be(l ctibci3 vyslechnutí 
přísahy; _ Deí) amtIic1jcu !Ber· 
ídiluiie5 sejmutí úřední pečeti 
n í:ávěry, odpečetění; - ÍJe{l 
:rrlafjer41 opadání vody i -bud; 
kní~ka ~dběrní (oclběraeí) 
n nakUPIlI. 

tlbucl)meu odnímati, se .. nentní II předpíatný(í) listek; 
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-veticIie předplatná doba; ali,pIiinIietn vydrancovati, 
-ptetS předplatné, cena před- vypleniti. 
platná(Í); -ťluittuug stvrzen- abvtiigen otisknouti; @eib 
ka předplatní; -fdJeiu před- _ peníze raziti. 
l)iatnÍ lístek; -tatif saz ba ~bVtiigltug otisk. 
předplatní; -fetmiu lhůta ab13teifen vynutiti. 
předplatní. ~b*"lreiiU1:g vynucení. .. 
~bcunent - jUeg způso b abptocefiteteu vysoudIti, 

předplacení. . při vyhráti. . 
~bottttictltttg předplacení. aIJpttttt13eu odpumpovatl. 
aúotbctn vyslati, vypra- abpuí?cn omítku seškrá-

viti, zÍ'Íditi. . ba!~qUdfd)cu rozmačkati. 
IlbcrbuťU viz aóorbern. ab"uHtiťtcn (vy)kvitovati 
~{iott záchod. ., 

T n stvrditi pí·íjem. 
abcttietcn (u lidu potratIl, a{itad'Ctu utrmáceti, uta-

(u zvířat) zmetatL h" t' 
hl ' atl, uonCta l. 

aIJottil,l ZVl' y. abrabieten vyškrabati. 
&&crtiba, 2lbcdibmHtd ~litait-id)eiu, _~ettel list 

prostředky pro potracenÍ. odchodnv n propouštěcí. 
2l{iodus potracení, před- a{itat6'cu sraditi koho ,č'ho, 

časný porod; plod potracený; odvrátiti koho od čeho, varovat! 
(ll "iře') zmetek. koho čeho; dn @e[)eimníi3 _ uhod-

abvadJtctt spachtovati. nouti tajemství. 
Illipadcn skládati, složiti. alitauÍJctt uloupiti. 
~{ivaďet skládač. 2lfJrcmm rum; -13fail rumo-
a{i\>ehtigen ztrýzniti. 'liště; -11lf5 jalové, pokry.;'né 
Ilb,pfiiljleu koly ohraditi, soli vrchní škraloup, lmra. 

okolíkovati. abtiiumen odklízeti, odkli-
abl-lfiiubcu zabaviti. diti. odstraniti. 
2lbpfiinÍltmg zabavení, zá- 2!flriiumct uklízeč, odklí-

bava. zeč, 
abl-1fll.iďclt vykolíkovati. ~(i~ii~multg odklízení, od-
abpfrihtbCU doživotně za, stranem. 

opatl'iti. aÍJrlUtveu sbírati housen-
abj.llauen osnovati. ky očišťovati od housenek. 
a{ij.lfatten sploštiti. ~btedJttcn sraziti, odčítati; 
~mj.l{attung sploštěnÍ. ~Ó) mít S-m _ súčtovati s kým, 

ali,pfa1,cu odprasknouti, vypořádati se ,kým. 

od puknouti, odtrhnouti sej 5JUlted)uuttg odečtenÍ: od-
ab,pfiiJ;eu (ehl @ero:f)r) vy.- počet srážka, súčtování, po

stl-eliti; e-lt Qjaum _ lIhovatI, řádek'; gegeuiéitige vzá
lizovati, cejchovati strom. jemné súčtovánÍ s kým; in -

Iíriltgen odečísti; _ iJřfegen 
súčtovati, vypořádati se 
'kým, pořádek (u)dělati; 
monatficfle _ měsíční súčto
vání (ve vinopalnách); _ mli 
hlt G:ifelt6af)llťlt súčtování 
s drahami; _ allliij~íicfl ber &llt, 
1)eliltl1g pořádek o požadav
cích a povinnostech (při vy
stoupení od un. stráže); voj. 

_ be(l (Ioutl11gent13 odpočítání 
kontingentu; _ ber 'j3ajjip3íl1ielt 
odečtení passivních úrokú. 
~btcd)ltUltg$ - bud) kniha 

pořádnosti; -ťontobud) kni
ha vzájemného účtování, 
kniha pořádnosti; -ctfail 
súčtovaná náhrada; -gl.d6a' 
liuug pohledávka ze vzá
jemného súčtování; -fd)ul> 
bigfeitenzávazky ze vzájem
ného súčtování; -tag den 
súčtovacÍ. 

a lite d)Hl na ruby. 
2lbrchc uj ednánÍ, smlouva; 

odpírání, popírání; in _ fteffm 
popírati. 

2lllreheu přemlouvání, 
2Uil'eifc odcestování, od

jezd. 
a!JrdfiCtt u-, odtrhnouti, 

sbořiti, strhnouti; (e-ll @iiJiel) 
_ otrhati (svršek). 

2lbrctfil.'lt odtrhnutí, otrhá
ní; _ pou .\ťlmbmaÓ)uugeu strh
nutí n stržení vyhlášek; _ 
POll m.lantllllg~3eícf)en strhnutí 
v}'stražných znamení. 

~ÍJdd)tcgeliiir poplatek 
tržní. 

2CfJtij$ útržek, úrva; ná
črtek, nástin. 
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afitoUeu svaliti, skutáleti í 
iJer í5racf)tgllt - tajím dáti vv-
praviti jako náklad. " 

a!JrUttbctt zarovnat;. za-
okrouhliti. . 

2lfJnmhltttQ zarovnání: _ 
(óei Qjemeiilil1g' ber @e6iiren) za
rovnání, zaokrouhlení; _ POll 
'-l3ercent6rucfltf)eifen líeř beu 9racf)" 
liiffeu zarovnání procentov,-·ch 
zlomků při· slevách (berní). 

QfJt.utid)eu sesouti se, se
sypati 8e. 

~bJ:tttfdjtt1t!l sesutina, sva
lenina, sesypání. 

alijagcu odříci, odel)říti; 
odvolati, zrušiti. 

2lfifa!i přestávka, odstavec, 
oddíl, položka; oboh. odbyt; 
feímn _ fillben nejíti na odbyt; 
-ficffctfe boleta odbytní; -bot. 
tid) čeřicí káď; -!lclliet od
bytiště; mne _e ben &raeugern 
erofineH výrobcům opatřiti 
nová odbytiště; -grube já
ma usazovací; -vjatme pá
nev usazovací; -lttti;cu od
padné nástavky; -weije 
v pi>estávkách, po kousku; 
-3etdjcu odstavcové zna
ménko, znaménko pro nový 
odstavec. 
, 2Uíf iiltem z bavení kyse

lmy. 
2lb$ccjs hlíza. 
afJjd)affen odstraniti, zru

šiti, vyhostiti, vypovFdíti; 
alt~ iammtlidjen .\ťrouliiltbern _ 
vyhostiti ze všech korunních 
zemÍ. 

~bfd)aff1tug odstranění, 
vy hoštění; _ \lom @elNr6e trest. 

odejmutí živnosti; _ alt~ tem 
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@ren3líc;irre vyhoštění z (po-) smlouvu uzavÍ'Íti;' (ibfleic!)fofic~ 
hraničního okresu. mr Ql\al)lact skončen';- úkon 

&bfd}iHen tcí5 Blajen0 rytí (akt) volební; alígejc!)lofien 
drnu. (lm,. .. '6ei ter unbcrmutl)éreu 

&bid}iiJ}ung odhad. 0contrienlUfI uzavřeno dne ... 
&fljd}iiJ}ungs'protoeoU od- při nenadálé přehlídce. 

hadní protokol. &bfd}HefpUtg (H;' \2\ejc!)iitte~) 
~{flfd}cu ošklivosti a-lid) 0- uzavírání, sjednání, srnluve

hyzdn::-; _IidJfeU ohyzdnost. ní (obchodu). 
abidJid.lCU odstrČiti, od- m:bfd}lufs uzavřeni, dojed-

strkovati; tmt. poslati po- nání, sjednání (obchodu); ob,h 
strkem; er \1mrtc abgejc!lOben závěrka, ukončení; - ter Súur~ 
poslali ho postrkem, pl'išel nCtÍe závěrka žurnálů; - ter 
postrkem. j)tec!)1tunfl(\bocumente (u)závěrka 

&biťÍ)icfJfing hnanec. účetních dokladů: _nummct: 
m:bidJicbnng postrk. poslední, konečné, závěrečné, 
m:bidJiell propuštění; pro- číslo; _\n:ol.lijiOlt závěrková 

pouštěci list; výhost. (závěrná) provise; _l.lcntiI 
~!lJfd}ieilSutfnnbc propust- uzavírací n odváděcí zámv-

ný list. čka; _tlot:dd)htttgcn (in mtěr" 
&bfťf)íag srážka, odečtení; branereien) zámyčky, zamyka

,il. pat,f:ík; hor,oc:lrážka; aui _ ci n uzavírací zSl'ízení (v pi, 
na srazku čeho n z čeho. vovárech)~ 

abidjlagcu odepříti; ,t,v, abidJneil:len uřezati. oddě-
sbol-iti; strhnouti, sraziti, ode, liti; hor, přestávati; (e-u @il'fel) 
psati; ú',tn. odečísti, odraziti. - ořezati (svršek). 

a{JldJíiigig odmítavý, od- , &JJfd}ncillen ořezání; hor. 
píravý; _ be;d,leiben zamít- usec, konec. mez. 
nouti, nepovoliti, nevyho.. &l.ifd}ttUi' úkrojek, ústři
'lěti; dne _e 'líl1ttuort erl)alten žek; oddíl, staťi úryvek; -
býti za-, odmítnut, dostati c-:; 9X1t\1.1c1\ul1f\ ústí'ižek u po
od-, zamítavou odpověď; _eT I ukázky; _coníJou kupon po
meicf)cib zamítací výměr. i ukázkový; a-mdle úryvko-

m:bfdJlags-voft srážková n 1 vitě. 
odčetná polozka; _;aí)fttttg 1 &bfdJnH,eI stav. tl'íska. 
splátka, splácení, úplata, pla- abld)ij~feu sbírati; ~I_ ber 
ceni na srážku. 0irupe slévání syrobů. 

abfdJIicficn odepnouti, od- : &bídJt:lutbcgemeÍ)t: šrou
loučiti, od-, rozvázati; uza-' bovnice, 
vírati; sjednati; e-t @f)e _ ve- abidJt:cd'cu odstrašiti. 
jíti n vstoupiti v manželství; abf~rcd'eukl výstražnv, od-
Soumar, 31ec!)llltnfl _ uzavříti strašuJící. ' 
denník, účet; Hl SZ,wyať, _ m:bjd)rcd'ttng odstrašení 
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~rýstr~ha; -s~tÍ)cot:ie odstra- r; , so\"aCl theone. pen d~::~~Yu silnici'_lioklcn 
a~fdJt:cmcn opsati', ode- spo, ls~;.bamm hráz zaví-

t 
raCl, prehrada údolní. 

ps~ 1; ,vymazati; e-e 0ímer _ ~an odepsati; cin @wubftilcf b' ~bfd)tl.1iid)cn seslabiti, osla-
(lm @runb6ucl)e) _ pozemek ltl. 
odepsati; e-en milďflal1b_ ne- ~{bfcf)ll,}iid)ung seslabení, 
doplatek odepsati vymazati oslabení. 
.. ,m:,bféfJrci.bung opis, opiso: abidJtuiit:cu odpřisáhnouti 

,aUl;' OdplS, odepsání: Vy- co komu. 
maz.; _ ber :Stenem, @e6iLrmlc. ,!lbf~f)e:t nehleděťi kčemu, ne
o~p~s da:ll, poplatků atd.: prlhllzetl k čemu; es ift gar'niúII 
_J;~;:; ~1tgetuteJenen.metrage>3 ode~ a6auje,9en nelze ani dohléd
p,~am poukazane sumy; _ bes n~u.tI; \Jon ~er ~abung - upu
ru~geoaf).lteu metrageí5 výmaz Stltl od ob~slání j alígejeben 
vrac~esumy, částky; _aul i:~~~:hledlC n nepřihlížeJíc 
e-r .0cl)ulburIuube odepsání 
OdpIS na .dlužní listině. ' m:bfcljcu lici Ql\agen, G:l1líiaier~ 
. m:bfd)t:ctbunfl$-, &modifa~ ap,paraten cejch. ukazováček 

!lons-,.!Beduftt:cfcrl.Jcfonbe (-cky) vah, krychloměrů. 
fondy pro ,odpisování, fondy &bjeitc ,tav. zadní strana' 
umorov,acl, reservní fondy - e-!3 ~,acl)e~ bok, svisel stře~ 
pro ztraty." chy;, pnstavek, postranní sta-

m:&f dJtdbungs - eofOlUtC vem. 
sloupec 1;1'0 odpisy. &&feullct: odesílatel zasí-

abfd}rcttť1t krokem odmě- latel. ' 
řovati; od ejíti. &bfcnlluu!J odesílání ode-
, &bfd}rift (Il?,U ? an!3) opis ~!á~í, zaslání; - ci111eit~11 za
(~eh~ n % čeho),. p,l~eplS, iimtlicl)e, ndltl poslání. 
emracl)e _ Op18 Ul'ednÍ prostý' abicutict:en nebýti příto-
_ \)011 o :reregrammen opis tele: men. 
gran;.uj _ ber mu6rif opis &bfcutietuug$,bewUHgung 
ru1:r1ky j _ ttCf)meu opatřiti si povolení vzdáliti se povolení 
OplS, opsati si. ke vzdálení se; -gefud) žá-
~bid)riftnaf)mc opatření si dost za povolení vzdáliti se. 

OpISU n opsání; _ bou Udun" m:bf <-
bm Jll:rcl) ,bel! me\;!llllbigtm opis ,cu~tave~evýkaz nepří-
(opatrem Sl OplSU) ll'stl'n se tomnych; vykaz o nepří-tomnosti. 
strany obviněného. n<-f"j",u """""ju"'f d ... '" "'!" prodávati," sesa-

u"'.fU1... o ryv. diti. 
abld}ttt:fcu hor. dokutati m:bf " 
,m:&fď)uis (Wó\..hiil'l'í.<'<fci±) SI)a: d ",. C.,.Ctt sesazení; bai3 - tel) d d "I" , J'tmÍlei3 odstavení dítěte, 

sr~z, 0_ pa ; Wlíicl)ilfie alt 01ra~ m:bfci;ttng sesazení. 
Něm .-ceská terminologie úřední a právnická. z 
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~bf\d)t úmysl: ermirte _ Ilbipauuelt. popus~~ti., po-

zjevný ú~ysl; ~te _ ~aben.e voliti; oslabltl, vyslhtl koho; 
Í)cgcu zamysleti; JC uacl)bcm ím vypI'áhnouti. 
_ 3u @r\1nbe liegt. dle toho, ~bfvllltltultg ochablost. 
jaký jest úmysl; nt _ (lul cl. IlblVerrett zavříti; zahra-
hledíc k čemu; CO do ... , co se diti. 
t ' v •• n )' ~zhledem k čemu " . ~bivcrrIlll~n kohoutek za-yce (," ., ' . V"" v . 
in _ aui bic íStempe1pfhcl)t v pn- vlraCJ ... , zaverny: . ff 

v. v do povinnosti kol- ~bwcrrttttg tU buntíerv3eue 
Cine n co I v' t 'komore' kovní,hledíckpovinnostiko;! zavre~l v mave , ' -
kovní pokud se týče kolkoVlll I burcl) ~d)ranfen zahr,aze~ll .. 
)ovin~osti' ll-lid) zúmysl- Ilbfvrcd)Clt ct. up~ratl co, -
hě schvál~ě; (I_cr mlotb zú- liber el. rozhod;nou.tl,. roz~ou
myslná vražda; _lid)'fctt diti co; b(l~, ~md)t Wmf)t c .. (lb 
zúmyslnost schválnost. soud odepna co. d v , ' 

• 'b ~bií'rcd)ultg o eprem, Upl-
IlbfOlltt naprosty" a so- rání' rozsouzení. 

lutnÍ; naprosto; -.ev ~ltmmen' Ilb'ítammcnpocházetiodkohO. 
mCÍ)rl)cit nadpolovl:lll , abso- ~bítiimmliltg potomek. 
lutní většina hlasu. , ~bftammltlt!J rod, původ. 

~bfoflt~i~~ns samovla~a. ~bftaltb vzdalenost; zřek-
abfohthlh ld) samovlad- nutí se čeho. , 

ný(ě). v v , ~bftllltb$gelb odstupne., 
~blo1tttoriltm vysved.~:n~ abftattclt ,odvésti" odby-

na odchodnou, absol:uto;:lum, 'lati; e-l1 lBend}t _ zpravu po
nem íRecf)nullg~leger \1.lHb ,,--(I!.l._ dati' e-e íSCÍ)nlb _ dluh za-
ertl)cilt účtující;nu ,se u~~luJ~ platiti. . 
konečné schvalelll, vynzelll ~bftattnltg odvedem, po
{propuštění). ,dání odevzdání, platba, o~-

~bfolbietlUtg odbyti, ab- vod' zapravení, zaplacelll j 
solvování. , dal", "zapraveno". 

abíoltberbar_ ?~d.ělitel~y. " ~bftattltngs-Iltts~cís v"fy-
IlbionbCl:n oddehtlv~o Od,echo, kaz o platbách, vykaz pla
~bionbCrnltg oddelem. tebni n odvodní) _CJ.lIJ.llt~tC 
~{blonberttttgs - ílrJ.ltJ.lCOU sloupec plateblll (odvodn;); 

dílčí protokol; -red)t práv~ _udltlt~C listina odVO~~l II 

na oddělení n na rozdelelllj \ platebm; _bcrred)mmg ucto-
_ttrfnubc list(ina) dílčí. vání ?~vodů .• v 

~bl-0rvtiottPohlcení, vstře-. ~fljtanber stetec k opra-
b

' , "'sání I šování, smeták; _Cr6Cltgcr 
a111, ,::;. , I .' t' k o 

~bf(ltvtiOttsa"varllt ph- i hOtO::-lte1 sme a, -u .. 
stroj k pohlcování n pohl co- \ abjtcd)en odr:l~hatld' s)-; od
vad. bodati; vypustiti ('10 u , vy-

kliditi, vybrati; (Ibgejtocf)ene 
rsd}!ade vypuštěná struska. 

~[!itctf-eifctt železný kolík 
vytyčovací; -pfIotf kolík vy-
tyč'Jvací. . 

abjtccfell vytyčiti; vykolí
kovati. 

abitc~ett upustiti od čeho. 
&bjtc~uug upuštění od čeho, 

ustoupení, vzdání se čeho i -S
crWirung upouiitěcí pro
hlášení, prohlášení o upu
štěJlí. 

Ilbjtcigeu sestoupiti, vy
stoupiti; -be ~illie Utra n linie 
sestupuá. 

~bjtcigcquarticr Pl'echod
ný llyt, noclc,h i ieiu - . nef)mm 
uuytovati se, sestoupiti kde. 

~bjterrung . odstranění; _ 
IlOll :D1iingeln odstranění vadj 
voj. odvod. 

Ilbitcll1t,lcfn okolkovati, ra
zítkem n kolkem opati-iti n 

označiti i c,jch. poznakovati, 
cejch ověi'ovací vyznačiti 
(vj'raziti, vypáliti, v(y) tisk
nouti, v(y)leptati), cejchem 
označiti. 

&bitcmj.lchm~ cejch. ocejcho
vání, označem cejchem i -
ber <2'tempeJmarfeu okolkování 
kolků, pl'·l.tištění razítka na 
kolek; -s-3cid)cn v)rtisk ra
zítka. 

Ilbiferbctt odumírati, od
umÍ'Ítij &_ e-~ lBal1mc\3 hynutí 
stromu. 

~bitid)arbeit práce výpu
stná. 

IlbitiftClt vypuditi, vyvésti 
(ze statku). 
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~bftiftttng vypuzení (ze 
statku) i _ tcr ~rafif zrušení 
trafiky. 

IlbjtÍ1muen hlasovati o čem. 
~bitiUtUttmg hlasování i 

l1(1ll1entlicl)e _ III a::;ovállí dle 
jmen. 
,~bftimuumgs - ergebnls 

vysledek lllasovánÍ; -J.lrb, 
uung pOI'ad n řád hlasovací; 
-3cttd lístek hlasovací. 

~bitittClt3 zdržení se, ne
súčastnění :se čehe, abstinence. 

~bjtotfnltg (beíllillíllbcíl) pO-, 
vykácení, po~ekání (lesa). 

Ilbjtrafen potrestati. 
&bftrllfltng potrestání; -S

ecrtificllt trestnícerti:tikát, 
certifikát o potrestání. 

Ilbitrcifcn odříti, stáhnou
ti; e-:l1 ~ct _ spis vyjmouti n 

vyloučiti n odložiti~ 
abftrcitcn vysouditi, upí

rati. 
2fbjtrid) škrtnutí, srážka; 

stírka. 
Ilbftri.imcu plaviti po vodě; 

(-n ~()eil Í)e~ Utere _ kus bře
hu odnésti. 

IlbjfufClt odstiňovati, roz
tl'iďovati; @e.\J1iéf~tral1íl.\Jortge, 
lJliren_roztřiďovati(poplatky) 
dovozné ze zavazadel. 

&bjtnfltng stupnice,. stup
ňování, odstín, stnpeň; nad) 
lillertabftl1ll1ugen dle stupňů 
hodnoty, dle stupnice hod
nostní. 

~bftur5 pád, sřícení, sráz; 
.... IlOU Ul1teróal1oójeclen sřícení 
spodních staveb. 

abjtur;cu sřítiti se, ská
ceti se, spadnouti. 

2* 
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~{lihtr3fdjadjtpřepadací 
jáp1.a. n šachta.' . 
~&fnb od var, svařenina. 

.. abj:ndl nesmyslný, .pro
tImyslný, nemo,žný,podivn:)", 
nepochopitelný, . absurdní ; 
ad absurdum ct. fli9rql do
vozovati nes)llyslnost něčeho. 
" .lltltdeVbottiexett· odtelefo
novati,te1efonicky odpově~ 
děti; elll ::teícgramm_ odtele
fOBovati telegram,. telefo
.nickysděliti telegram: 
, ~(JtelepIJottictltttg ~ine(í ::tc' 
fCtlraml11e13 odteléfonování, te
lefoni.ckésdělení telegramu. 
.. alltclcgral'~ieren. odtele
gx:afovati. 

a&tenfcu hloul>itl. 
. ~(Jtettf.ett hloubení. 
a&if)eil&ar odděliteln:)". 
a&tf)cHclt oddělovati něco. 

·~litlJcihUt!1 oddělení; - ber 
~inall~\l1'ld:ye oddělení finanční 
:stráž.e .. 

2fbtfJcifmtfj s-co llttttlUl II Itltt 
velitel _ oddtílení; _grelqc 
hxaí11ceodděl(jvaci; _fciter 
správceoddělenÍ.i -urhmbC 

. ~óíollbem;n{l\.l-nrrllllbe dílčí 
list(in)a. . 
, . a.bH)nu odstraniti, odkli
diti, odčiniti, vyříditi. 
.. 2f(Jtljnnug (be!3 (,lollcllrje\l 
atd.): . projednání, v.yřízení 
(konkursu atd.). 

nfltobtcu umrtviti, umol·iti. 
alitragen odnášeti; cinell 

í8mt _.sbourati stavbu; eine 
ed)ulb _ dluh splatiti; abge' 
tra~enc ed)ulbjloft zaplacená 
položka. dlužní. 

~(Jtriigcr odnášeč. 

ntltriigHdj škodliv;)', ne
prospěšu}'; c':r eacf)c: '" 'jdll 
být.i na újmu, na .škódn ně
jaké. věci. 

2~btťagung sbOr'enÍ; spla
ce111. 

2rbtrnlt~lH1rticrttttg odv:e-
zení, doprava. . 

2!btrťiliearbcit dřevenl pa' 
žinové,' pažení hnané.' 

a&treibclt odehnati; ód
vésti, zahríati, zapuditi; sta
rédřevení vyměniti; pažhi; 
lirlicf)ige Giefteinftiiďe - odraziti n 
strhnouti nodbiti kusy skály; 
dne ~ei6c~fntdít- plod vyhnati. 

. 2Ultreibcu odveden'í, ode-
lmání. . 

2mird&er odháhěč. 
~&trei&ullg zahánění, VT-

hnání, vypuzení. " 
n6trcmtett odděliti, roz-

loučiti. . 
2rbtrcnmmg rozluka, roz

loučení; _ \lOl! :!l)eilcn (5Eeftullb, 
jl)eilen) dnes Ginmbftliďeě od
dělení částí pozemku. 

alJtrctcll cl. postoupiti n,co; 
\lon ct. _ vzdáti se čeho, upu
stiti. ustoupiti 0'\ čeho. 

~(Jtre~cn \lOm@Cllleróe vzdá-
ní se živnosti. . 

2rlJtrctuug postup, odstou
pení i _ cillC~ G'iulagebud)cs 
po~tup vkladní knížky. 
~btrehmgs-nrfuulle po

stupní listina; _ucrtrng po
stupní smlouva. 

~&trie[J mýcení, kácení, 
ppráže:gÍ, po1'uba; -s-aIter beil 
~oraóefíal1be\) dovolené' stál'í 
lm k;áceJl.í stromů; -$-id)fag 
mýtina, paseka .. 
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~6ttitt odstup. _ bet ~ullgcJtfeucf)c Der "íllinhr 
2r6ultbaUl nadbytek, hoj- zamezení plicní nákazy ho-

nost. . vězÍho do bytka; _ ber 0cf)ttTei,' 
abudljcifeu odsouditi' nejleft zamezení moru ve'přo-

S-ní ct. odsouditi kDho čeho: vého dobytka. 
odepHti komu čeho soudně. ' 2Uiltlcl)rUU!l~utHteI 131'0-

~burtljdhut!l. odsonzení; středek och1'ann:)", chránid!o 
odepl'ení. zab1'aňovací prostředek. ' 

2((Jnfus nadužití, naduží- a6tueiď)ťlt ódstoupiti, od-
vái1Í, zneužití; zlořád. chylovati se, různiti se li-

2{(lbecfauf odprodej. šiti se, rozcházeti se; , 
a(lbetfnurcn odprodati. a&ltleidjcub odchyln-('(ě\. 
a&~~rIn!tgClt vyžádati si nesouhlasný(ě). "). 

něco. zadatI o něco. 
~btuage c,jch. zvážení, od- e ~611.leid)ttng . odchylka, 

vúžení ničehD (na váze). 1'uznost; - ber 2rngalie, ber 
a61uiigett odvažovati, uva- 2ru0fagc úchylka II Hlznost 

žovati, potěžkávati; ce;ch.zvá- Vy ú~aji (sezn~ní), ve V}'PO
žiti, (na váze) odvážiti. vedl; cejcJ;. - úje{)[erfjrelW) od-

2(bwiigcr (lillagmeiftcr) = chylka n uchylka (od pravosti 
vážný (na váze). měr a vah, t. j. největší záko-

2lfltuagge!1l vážné, pop1a- :lem (řádem cejchovním) 
tek za váženÍ. Je.ště doyole!lá chyba míry a 

2r&llliiguug odvážení' _ vahy přI cejchování, v živ
l:er 5Bcmei~mittel oceňo\;ání nostech a obchodel'h); - \l0111 
pr~vodft II důkazních pro-r \al1geme,lb~ten), ftcucróaw:y.\Bc:,. 
stl'edku; vi, 1Jf6mage. raf)nl! usnylka od (oh1a8el1e) 

a(lltlarien vyčkati. poplatJ~~ vtroby, o odchylka. 
a[il1.liitts dolů; _ o ftrom_ od oh,las~neho zpusobu po-

po proudu. platne vyroby . 
2161uafdjcu omývání, mytí. a,6!U.cii~n od!llít~?u.ti) -od-o 
~&tuiiffcr = e;cf)lnltf.l\Dřiffer m;-~.tlt~ zapo.~·ne v:y:l'ldm, od-

splašky. - ?ytl, Len ,\tlag~r nu! .bem, 2rll' 
abltlcdjfeht měniti, střídati' l}'rudíc 

c- zamltnoutJ narok 
-ll střídavý(ě). ' zalobcuv. 

~611.led}fc!tmg výměna alitucijcltb zamítavý, (-ě). 
střídání; pestrost, rozmani~ a&luci$Hdj zamítací i za, 
lost; měnivost, nestálost. mítavě, záporně; _e G'rlebifll!llfl 

2r6!1.lefJt: ochrana, obrana' zamítnutí, zamítací vyřízení. 
- ~erv @,emřiffe; hrazení vody; !l!61t1~if1tlt!J odmítnutí, za
branem vodam; _ auf!eďenbcr mltnutl· -$-grUltll důvod za-
::tl)ierrranff)eiten zamezení na- mítací.'· . 
kažlivých nemocí zvířecích; alil1.leltllCn odvraceti. 



22 

ab\1.lentlig odvrácený; 
-mad)Clt odvrátiti, odváděti 
od čeho. 

í!I&lucutHmll odvrácení. 
a&\1.lcrfcn et. odhoditi, svrh

nouti, sraziti; @;rtrag ú @ettlinn 
crbttlerjen vynášeti, poskyto
vati výtěžek; Die @ntbť ttlirit 
ben 5Serlcrg ab důl nahrazuje 
náklad; etm lSrUďe, ed)lellje -
strhnouti, sbourí).ti most. 
splav; etnen íJcllÍlen _ užitel~ 
dávati. 

ab\1.lcfcnb nepřítomný, 
vzdálený; _ unlieřallnt ttlo ne
zvěstnÝ. 

~[&\1.lČicltlieit nepřítomnost, 
vzdálenost. 

í!I&ltlcicn~eitsbaucr doba, 
čas, trvání nepřítomnosti. 

abltliďeht rozvinouti, roz
baliti; zapřádati; vyřÍditi, 
skoncovati. spořádati' [úrw 
iponbwa _ zápřísti dopi~ování, 
korespondenci. 

2(IÍíutď( e )!ung vyřízení, 
spor'~dání; pošt. rozvinutí,roz-, 
v.ývoJ,rozpl·edení: _ eine!i @e, 
jd)\ijte>3 provedení' obchodu; 
_ ber íllecl)l1lll1gen skoncování 
účtů. 

~Uiltliď(c)(ungsgcfď,iift u
skutečňovad, prováděcí ob
chod, jednání. 

abltltrtfd)aftclt dohospods. 
řiti; zkaziti; abgeluh:íidlaf' 
tet. zanedbaný, vymrskan)-. 

~(b\1.liid)Clt otírání. 
2(&luifd)iud) utěrák, utěrka. 
aíi~llflfclt spláceti, splatiti. 

upláceti. ' 
ab~iil)rClt po-o odčítati, od-

(po )Čísti. ' 

í!Ib3a~luug uplácení; za
placení; splátka; -s-biid)cf 
knížka splátková; -s·gcjďJdfí 
obchod na splátky. 

í!Ib6ii~lungsrciltrtat vý
sledek odpodtání. 

ab~c~rclt stráviti. 
í!I&3cgt1mg strávení; úbytě, 

souchotinv. 
í!Ib5cid)čn odznak; _ ber 

IJ3cít odznak poštv. 
í!Ib6ieg-?i{~crci-3enf1Cr vS-

robce obtIsku. 
ab8iel)ctt odtáhnouti, od

níti, odpočítati; 0cl)ulb _ sra
ziti, odraziti, strhnouti dluh; 
Mm ~c()ll~ _ ze mzdy sraziti, 
strhnoutI. 

í!Ió~ic6ťlt bet' eenllll~ stá
čení ssedliny. 

í!Iíi6te6tiemcltCtjl.'ugcr vý
robce obtahovacích řemenů. 

aÓ6ie!cU směřovati, nésti 
se k čemu; zam3'šleti co. 

2(&3Ug odchod, odtažení; 
odečtení, odpočítání, sr{,žka; 
nad) _ po odečtění. odečte-li 
se; tll _ bringen' odečísti, 
strh~outi, sraziti; !'lcje~licl)er _ 
auB etlm .IL\crlaffeujcl)ai13ulifientli, 
cl)en ml1ítalten zákonná srážka 
z pozůstalosti ve prospěch 
ústavů veřejných; _ Ilon 'll.u~' 
lagn1 odpočtení výdajů, ná
kladů; _ an ber ~racl)t srážka 
dovozného; _ \lom @eI)alte 
Brážka ze služného: 0tener' 
erl)ebllltg burcl) _ vvbírAní daně 
srážkou. " 

Ilv6uflHd) odčítaje (-Íc, 
-íce), odčetně (8 gen.), po ode
čtení, odečte-li se. 
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í!Ió3Ufls-óticf psaní odpo- í!ICetbeU6 (Accidens) ve-
četné, odčetllé, (psaní nedo- dlejší příjem; důchod; pří
ručitelné, na kterém lpí ne- padek; _Druncr akcidenční 
zaplacené poštovné, porto); tiskař; _bruďcrci akcidenční 
_tauaI odvodní stoka. trati- tiskárna. 
vod; -fiif)ig od-, sraz'itelný, ~ccife potravní daň, akcíz. 
odpočetný; -fr ci srážky pro- í!Icelamathm souhlasné 
stý; -j:lorto odpočetné neza- volání, souhlas, aklamace. 
placené poštovné; srážka por- aceluDierclt připojiti, při-
ta; -pojí položka srážková, ložiti. 
srazitelná, srážka; aured)euliare \!{ecommoDation přizpů-
_ položka, již lze odečísti. sobení. 
sraziti; l1id)t aured)enliare _ po~ í!IecorD mzda od kusu, 
ložka, jíž nelze odečísti, akord; _arbcitcr dělník pla
sraziti; -qnotc podíl, část, cený od kusu (na akord), 
částka srážková; _tcd)tprávo akordní dělník; -lofln mzda 
ke srážce (eteneraósugBrecl)t). akordní, od kusu; _-pro' 

í!Ib;lucig odvětví; -;taHou [ totoU akordní protokol. 
odbočná stanice; -jtcUe vý- I í!IceorDaut akordant. 
hybka, odbočka. I 2(ccornioltfabrH továrna 

í!Ió!luciguug odbočka, od- na harmoniky. 
větví. accrcbHtcrcn pověřiti; dne 

ali311Jiugcu vynucovati, vy- accrebitierte ~irma firma úvě-
nutiti. rem nadaná. 

a. c. (anni currentis) toho I 2(ccrcnitib věřicí, pověřo
roku, běžícího roku (lallienben vad list; (obch') úvěrní list. 
3a1jre~). í!IecrcseClt6 - red)t právo 

~{cecttt přízvuk. akrescenční; právo na pří-
í!Iceept přijetí, akcept, při- růstek. 

jatá směnka; -aut příjemce, í!Iecumttlatiolt nahroma-
akceptant; _attOU přijetí, dění, nakupení. 
akceptace. ~cťuttndator hromadič, 

~{cccptllttoltsprobifion akumulator; -Cr5cltgcr V3'-
odměna, provise 'za prijetí. robce akumulátorů. 

aeee\:ltlereu přijmouti, ak- í!IcctOlt (@;ííiggeift) aceton, 
ceptov~~i. silice octová; -cr3cugcr V}--

\}(cce11tolt přírůstek, pří- robce octové tresti. 
rost. .., 2(d)at-pctfClter5enger vý-

~CCClftlt akcesista, pří- robce perel achátových; 
stupčí. -fd)fcifcr brusič achátů; 

~{eecfl(Jtiltm přírost; pří- _fteilt~iiltlllcr obchodník 
růste~; příslušenství, věc achátem; _IUatcuer 3CltRer 
vedleJší. v3'robce zboží achátového; 
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-ItHucnf)ihtMcr obchodník 
achátov\'m zbožím. 

~djiet rameno; ,-ljiif)lc 
podpaždí; -fdjnnr nárame
nice (?-a stejnokroji). 

~d)lc osa. 
~d)icn-;Ct"3cngcrvýrobce 

os; -fabrtf továrna na osy; 
-fager lůžko hřídele, ná
pravy. 

adjtelt dbáti, pozor míti. 
ad)tcr vzadu. 
adjtgebcu pozor míti, dáti. 
&djtjtuttllcntag den s osmi-

hodinovou prací. 
&djtung čest, úcta; _ altf 

ben 3ug pozor na vlak; _ be~ 
morgefef?ten úcta k předsta
venému; _ berHeren pozbýti 
vážnosti, úctu ztratiti. 
&ďcr role, pole; -bau 1'01-

nictví, zemědělství; -bau
gcriitljcer6cugcr výrobce 
polního nářadí; -liau-ma~ 
fdJinculjanD{Cr obchodník 
s hospodářskými stroji; 
-Ii au - mafdjincnrcpaJ:icrer 
správkář hospodářských 
strojt't; -liau-miuificrlum mi
nisterstvo orby; -Mfte! oset, 
pcháč polní i -furdje brázda; 
-geriitl)c rolnické, polní ná
řadí; -gcriiti)cerjCuger ho
tovitel nářadí polního; -tl)cH 
díl pole_ 

a conte nt.) na účet; zá
loha. 

A conto-6af)!uttg splátka 
na účet. 

&cquifiti(lu nabytí, získá
ní, akvisic8; _~fojtennáklady 
akvisiční. 

!.líci jednání, cm, úkdni 
spis; _ ber iiffenmd)en mWb, 
tf)čiiigfeit čin veřejné dobro
činnosti. 

&etcu (Acta) spisy; bie 
@íujídjt unb Slr6jdjrifinuf)me ber _ 
(bie @injídjtnaf)me ber _ nnb 
~16idjriftÍ)eriertignng) ttlirb frci, 
geftellí dovoluj e se do spisů 
nahlédnouti a opis jich si 
poříditi; _ il6er bie @rf)e6ungen 
6ef)llfíl Slrnlegung neuer @runb. 
6ildjer spisy o vyšetřování za 
příčinou zakládání nových 
knih pozemkov.''!ch; au ben _ 
9interlegen položiti, uložiti' ke 
spisům (ad acta); _anrbei 
IJJal)rUltg uschování spisů; 
-aus5ug výňatek ze spisů; 
-liuul! «(5McHel) svazek spisů; 
-c(lnu(I{ut svazek spisů; 
-ncdel desky na spisy; -eln' 
fid)t nahlédnutí do spisů; 
-e~r(ltulicruug rozebrání 
spisů; a-gemiif1 srovnale, 
Shodně se spisy; dle spisů; 
-tttr(ltnHeruug složení spi
sů; -fage znění spisů; nad) 
ber Slrctel1fage dle spisů; 
a-miif1ig srovnalý, shodn}' 
se spisy; -r(ltu!u~ skladek 
spisů; -rtiďcu hřbet spisů; 
-fcartieruug vylučování, vy
loučení spisů; -ftild spis, 
listina; -bcrtifguug zničení 
spisů; -ber~cidJuis seznam 
spisů; -b(lr{egung předlo
žení spisů; aur _ aby připojil 
(-a, -o l, předložil (-a, -o) spi
sy, za účelem předložení 
spisů, k připojeni (k před
ložení) spisů; -u(lrmerf zá
znam ve spisech; -lJJibtig~ 

actum ut supra 

leH odpor se spisy, 
. nalost, neshoda se spisy. 

!.l{etie akcie, vklad n po
díl pří podniku; _ll anf Sn' 
(Ja.hr akcie svědčící majíteli.; 
_ anf 9camen akcie znící na 
jméno. 

&ctiett-autfJeH díl, podíl 
akcie; -autl)eHfdjeht dílčí 
list akciový, dílčí akcie; 
-betrag suma akciová; 
-liudj akciova kniha; -capl, 
taf akciová jistina, kapi
tál; -eoupon akcijní kupon; 
akciový kupon; -cmiffiou 
vydání, emise akcií;· -gebiil' 
poplatek akciový; -gefcf{, 
fdjaft společnost akciová; 
-ittterim~idjeitt akcijní pro
zatímní list; -6cidjnung upi
sování akcií; -3iufen úroky 
z akcií. 

&etiouiir akcionář. 
Actie confessoria. žalo

ba na uznání služebnosti; 
_ negatoria žaloba zápúrčí. 

&dion jednání, činnost, 
výkon; pohyb; účinek; ža
lo ba (ci vilní). 

adil.J činný, skutečný, 
aktivní; _er SSruppenbienft čin
ná služba vojenská: _ bie, 
nenbe lj3erfon ber liettlaffneten 
9JcaéfJt o ber @enbarmerie oso ba 
mod zbrojné (branné) n čet
nictva v činné službě. 

&ctiu-aus;taub pohledáv
ka zadrželá; -au~ltleis vý
kaz pohledávek; -licftanb 
úhrn aktiv, stav aktiv; -ca' 
uou (lj3adjtain~) pošt. poštmist
rova činže ze st.ájů; -coutO" 
budj kniha pohledávek;_ 

ber :rrlaifettcaiia účetní kniha o 
jmění sirotčím; -bicuft činná, 
výkonná služba; -forllel'uug 
pohledávka; -fJanllcf obchod 
aktivní· n výtěžný; -pro. 
cefs dnes ~rib(!ta.r?3 aktivní 
spor kridatáře; -reji zbytek 
jmění, aktiv; aktivní nedo
platek; -l'iidftiiulle aktivní 
nedoplatky, nedoplacené po
hledávky, zbytek pohledá
vek; --l'iiditaull$ - au~lJJei~ 
v,ýkaz aktivních nedoplatků; 
výkaz nedoplacených pohle
dávek; -fdjttlll skutečná po
hledávka; -ftaub jmění, ma
j etek, aktiva; -ftaullsaus' 
lJJel~ výkaz jmění; -fiatths' 
tler1cidjnls seznam jmění, 
seznam majetku; -3injen 
úroky z pohledávek, úroky 
aktivní. 

&diba jmění, majetek. 
&dibierung uvedení ve 

skutek, v život, v činnost, 
aktivování, zřízení; _ eine~ 

me3irť{lgeridjte~ zřízení okres
ního soudu. 

&etil.1itiit činnost, činná 
služba, aktivita; "':~-bc~ltg 
příjem, plat služební ,plat 
aktivitnÍ; -~-6ufage přídavek 
služební n aktivitní. 

&etilmm jmění. 
adorifdje(fautiou žalobní 

jistota. 
&CH\6CttgC svědekčeho,příčem 
~(dual' písař, zapisovatel, 

aktuár. 
aduieren psáti, za pis ovati. 
actum ut supra stalo 

se, jak svrchu psáno (za
končení protokolů). 



26 adaequ t a - Adnotata 
adaeNuat t' nI'''' s eJný; srov-a y. abjuftierett u r " 
aba.ptiereu v., vnati uspoř' d 1; aVltI, uro-

upraviti. lmzpusobiti, biti, ~řiditi a d~l, přizpllSO-
2lba.ptierung v., ben SlVten"ó' a .Justovati· 

ní, úprava' pnzpusobe_ I' II erfdjfag u '.-
upravení 'za-:..ltťue:- 'l3oftiimter rozpočet náklad' pravlti 

, 1'1zeDl' 2lbjuitiettttt ,u. 
novj'cII poštov ' I ' ,,?-prava vování adJ' gt uprava, upra. 

a dato DlC I uradů. t" us ace' . , 
Vyda'III'. ode dneška, od s rOJ; - bea íťo't ,vOJ. vy-upraveni r~~ 1 ~~Íjora!Iidírai1r5 

2lbel šlecht VJ _ bon @ .poc u llakladů' 
-Jiauh šlechtl'cka" s.echti.ctví; v" Ullllntartiřefll upr ' tICtVÍ. Y S "2.V, slech- aUl gumového zb vo. avo-'l3or3effallýigurell OZl, - bon 

:,bcfig šlechticl'ý porcelánových fl upravování 
nhel$-atttttan ' . 2lb' v gur. 

vání si šlecllt~~g,. osobo- m o Juftie~ltttg$'bdieIf 
fj;lrudj nárok Vl 'v -au. uc a ad,justační' b po
ctví' be1" ,na slechti- arch upravovac' J' - ogett 
dek,;et stvrz'uaJ'I~ctíJ'!,ttl gs-~ecrd -cfaujel dolož k 1, a ,lustační; .... I S echt 0<,.' a upravovací 
-vncf šlechtický d' I lctví; , nvlutum pomocn' . 
dová listina' h" IP om, 1'0- purné, podpora . d' e, pod-
ti.cký diplo~ -:- t.!J!Ot~ ~lech- 2lhmi"t . a Jutum. 
dma šlechtická .-famtfte 1'0- ministr!:!.t:atiOtt správa, ad-
peI'í. šlechtick ".' f~rah stu- ahmhtiitratib ' 
runa šlecht' J, - toue ko- ministračlll" spra,vl~.í., ad-

t 
'k ICka' Ut .... ,'o y ,e lb :na 1'1:a šlechtická:" ... rlte. správl:í opatře;j. eqllgung 

s.lech!,lCké záležito' t::-faq;eu l1Ul1g~[)tff{jí;ienft ,.:_er, íRedj. 
trt~l slechtick\'" tl s fl, .-htcl mocná služba sp~avn,I po
udelení šlecht" ' - ,cr ct6ung lffieg postu v ueetl1l; _er 
do šlechtick '1 ICtVl, pOv\'šenÍ úřad v cesPt pred správními <",'. e 10 stavu' v .. " , a správní 
, .... ztráta šlecht " - ... er< 2lbmitt' ft' . 
PC&bel'D,. znak d~~~~;C-k~,IlV< správní ~ř;~~'~- ~ bcam,teCr) 
nět' entitOn odejmutí)' d sr:rávní úřad .l!" -;

lie
6or

lle 
1. ., o - nalez rozh ď -~r.c1ttttnhl! 

91l:1er žíla' h v'lk -o , .... a'" .o nutl správní' 

f
f" , or. Zl 'a I 'tl .. org-an ad . . , 

_ ~tgf~~ blánokřídh',' l~~u,;:; orgán spr'iivní' mmIstrační, 
j ~fll6aftott přilnutí v,' J z. správní' -berfal)rcu 
e~IÍlf "f' ,pupo- .21llmhtiftraťors ' 

. ,la tOlts\Jerfal)rett y, mmistrátor. pravce, ad-
pO.1ne: adhaesní řízení pn- a.d notam 

91bluuet adjunkt :, v, znamenati ~i nel)melt za
pc:mocník v úřadě' ' pn!UCl, pamatovat'~" zaps,ati si, za
mlsto přírUčí} d' :-ctt-,leU"e dOl11Í _ 1 Sl, vZlti na vě. 

JO, a Junktsl" neeo. ,e. Adnotat a poznámky. 
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. ~nl1totation poznamená- znam adres; _bormerf;d)cin 
ní, poznámka. lístek k záznamu adresy. 

~lbo.ptator přisvojitel. adrittura přímo, v nej-
allo\)ticten přijmouti za, kratší cestou; ber msecI)íel mn\tl 

svého, přijmouti za syna _ auQlgeftel1t merben směnka 
(dceru), adoptovati. musí přímo, bezprostl-edně 

2lllo\)tion plisvojení, při- býti vydána. 
jetí n'koho za svého, adopce; 2l11bita!Uiit doži '{otní uží
_$-ndUltlle listina o přijetí vání; _s-tedjt právo advita
za svého (prisvojení). litní; _ucrttag advitalitní 

~(llolJtib-eItcrn přisvojíte- smlouva, smlouva o doži· 
lé; -gcludj žádost za pfisvo- votní požívání. 
jení; _titl)) dítě adoptované, 2l11bocat právní zástupce, 
za vlastní přijaté, přisvoje-I advokát. 
nec; _tnuttCt přisvojitelka; \ 2l11boeatcn-cib přísaha ad
_uame jméno pEsvojenské; vokátnÍ; _geblit poplatek 
-1ol)u pEsvojenýsyn i _batct advokátní i -fatnlltet advo
přiwojitel. kátní komora; -fiite listina 

2lbtcf$,iiullCruug změna n seznam advokátů; _otb< 
adresy; _atqeiger adresáři mtltg 1,ád advokátní; _"tU
_butcau adresní kancelář; fuug advokátní zkouška; 
_rattc,1ter~e~tge~ v)'ro~ce • a- -tarif sazba ad \:okátní; _bCt< 
~resmch ltstku; -ndlttg· ttctuug$foftcuutratyzastou
lteUuug . oprava, doplnění I pení advokátského; _bOU~ 
adresy; udání sprá yné adre- lltadlt mocný list, plná moC 
SYi -id)iff loď adresní; -ieite advokátní; -3\1.lllug nutnost 
po". strana adresní, záhlavní, zastoupení advokátem. 
strana nadpisu; _ullt)djlag 2l11l.l0catUt advokacie. 
adresní obal, obálka. 2lbI.10Ctlturs-bctlllttc(t) ú-

2l11rciiant odesílatel, adre- ředník advokátní; _fJefiil)t< 
sant, poukazatel. guug způsobilost advokút
. 2lbrcffat označený pří- \ ská; _be\1.lHliguug povolení 
Jemce; adresát; poukázaný. k advokacii; _canbibat kan-

2!breffe adres2., nadpis; \ didát advokátský n advoka
burs. bursovní ruka; _ in elner ciej _eouťí\,lteut advokátní 
i)erabrebeten ob. abgefiir3ten ~orltl koncipient; _fau&íci .kance
adresa (nadpis) smluvená n lář advokátská n advokátní. 
zkrácená; -u adresy, ruce; 2lb5afJl vztažné číslo. 
m.ed)l1l111geu allgel)ejtete _. adresy \ acquaf stejný, rovn)', 
lruce) k účtům doložené. úměrný. 

2l11teffcu- u. mifitfadcu< 2leqntl.1aleut (@c1iiirenaeqltt< 
ctoeu~et výrobce adres a \)alent), 2lequíi.Jafeltts-gebiir 
navštlvenek; _1.10rtttetr zá- ekvivalent, poplatek ekvi-
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valentní, poplatkový ekvi- ~ující 'ét,herj will silice, oÍeJ' 
valento "etherovv. 

nctada! erární, státnÍ. ac.!~~řiidCétherickt 
2Ietattaf- lic3ug příjem í}(rtatrc pnhoda; aíera.' 

(plat) od eráru, státu' po- 2Iffect vzrušení, pohnutí 
~{yt?vaný; -ct~aHult!J,( etne! mysli, vášeň; beÍlrimtereÍl~e 
~trai3e) udržování (silnice) _e dojmy skličující. 
~;a nák,lad, erární; -faÍ)rt ~ffccthHts-hJteicffe zájem 
J!zda erarlll; -fot))ctUng po- o~hb:f; . -ptets (pretium 
hledávka erární, státní' -fOtft afiectlOllls) cena obliby. cena 
les erární, státní; -g~liitullc líbostní. ' 
b~dova, er~rní, státní; -!JCa 2Iffcntljcatcr opičí divadlo, 
bur erarlll poplatek; -fint affid)ietcttnávěštím, vyvě-
statek erární, státní; -uúmt šením, 0-, vyhlásiti' vyvěsiti. 
m}'to erární, státní; -mou~ affidereu rozru'šiÚ do-
tau6ru~edabc erární (státní) jmouti; stihnouti. ' 
brat~'sk?, "pokl::~na horní; I .t!ffie,iert rozrušený, dojatý, 
-f~el~1ttútt~g~liur poplatek stlZ!,:~Y., zachvácený. 
e~arl1l, st~tn~ ze, zd:avot- . ~iftgte~c~ . přibiti, připev
n:ch _ opatrelll namorních; llltl, vyveslŤl. 
-lrra~c siln_i?e státní, erární; 2IffigicruuIJ vyvěšení. při-
-ltr~tle!lliel~t~ll!uug př~dpis pevně;;~; -,s-daufd dolóžka 
o erarlllch sllmClch(cestach)' o vyveSél1l. 
-l1!.'lrjd)iiffe zálohy erární: 2Iffhtatiou zjemnění afi-
:-Iuagcu erární vůz'; -Iuaff cr: nace. ' 
bauten vodní stavby erární' 2Iffhtitiit příbuzenství sňa', 
-ltJo~uuug erární byt. ' kem, švakrovstvÍ. 

neradfdJ erární; _e{l \l3oft~ v~ffttU3~t~b kl~dný ;)is~ivý, 
uml erární poštovní Mad' pl'l~vedClvy, afirmahvlll; _c 
_cr íBerfug erární sklad. 'íBeb1llfjnllg afirmativní výmin-

2Ictatifiel:ttttg ber Ij.<oíta k;, ~ladn,~ výminka; _e~ ~cm~ 
a111lcr sestátněni poštovní ch 1JJel~~,collf!tct afirmatlVI1l spor 
úřadů' přev et' "t ~ h o pnslusnost. 
úřad ů' do z Np1ra' Pvo vS OVl;1C , ~(ftet (ho,',) ch vostina; --řle-

" erarnl". "" d' . (státní). " ).attlJ _po naJem, podp~,cht; 
2Icrťlttllut vzduchoplavec 1ll_-líeltunb gelíc;r ypodnaJem, 
A" . v podpacht datl, dále pro-
es~~atonus oontrac- najmouti, propachtovati; in 

tus J:i:rot>!erllertrufj) smlouva --líeftunb nef;meu. v podnájem 
vetesmcka., "v podpacht vzíti, dále zp'ach~ 

.' ~{~t~er eth,er; -b~mj.lfc tovati, najmouti; -lieftllltD-
p~ly eth~rove; -fa~ttf to- geber pod(pro )pachtovatel. 
varna na ether; -~aftt!J o bsa- podpronajímatel; -beftau)); 
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1te~mer podnájemník,. ,pod-[ 2Igcu))e. agenda; oborpů-
,pachtýí'; -bcjtaulIbertrag ,sobnosti. 
smlouva ,podnájemní n pod- I ,~geut jedna:tel" ag~nt; 
p:;.?htOVlll, . smlouva. o pod- íBor1 ea, .s;>ul1bels~, IJ3rtllat~_ Jed
naJem n. P9dpacht; v-;biirge natel b~rsovní, obchodní, 
podrukoJme, pod,POl'Cl, dru- 13oukromy., 
hý ruk.ojmě; -liiirgfdjnft· 2I!lettt~e, 2Igcutfdjaft jed
podrukoJemství ,podpora; nate1stvl. . 
-re~eu podmanství; -miete 2IgenturJ ednatelství. 
P?~nájem; !n _11lt~tc gelícn 2Igio~~ži?~ nádayek, láže; 
datl v podnaJem, dale' pl~O- ~tagc aZlOtaz; -jujdJlag pí'i
najmouti; tll _miete lle[)meU rážka. lážovA n ažiová. 
:yzíti v podnájem, podna- . ~gitlltiou shánění n popu
jmouti; -mieter podnájem- zování n podněcování lidu. 
ník; . -l~t~ettJe~ttag smlou- agitage. , v v ' 
Ya pudn3Jemlll; -padjt(-uug) 2(gttatot shanec, popuzo
podpacht;tn 'll_ gcben dáti vate!, agitátor, podněcovatel. 
v po~pa?ht, d:;í,le pro:pach- v agitiel:el~ agit.ovati; shá
tovat,j tll 'll_ m9Umt vzíti netl, podnecovatl. 
v pod pacht; -padjtgebet 2Igu~.t příbuzný po otci, 
podpachtovatel; -j:lndJtnc~~ po mecl. 
met = _pad)ter pod pach- agnojciercu poznati, vzíti 
týl'; -pf(lUb podzástava; in na vědom~, schváliti, uznati. 
;>X- geben podzastaviti, dáti . 2IgnofC1CtUug agnosko
ypodzá,stavu; tn. 'll_. uel)men vání, schválení, uznání. 
dáti si podzastaviti; _l.lfanDa2Igonic smrtelný zápas, 
gebet, pod~á~tavce, podzá- posle.dní hodinka, umírání, 
:;tavm dluzmk; -pfattDne~~ agome. 
met podzástavní věřitel' 2Igtal:luejen zemědělství, 
-vfan))bedtag smlouva pod: agrarnict:ví. 
zástavní; -tletlliugeu zadá- 2Igtieuftut zemědělství, 
vad z druhé ruky; -bcrmie~ rolnictvL 
ten podpronajmouti; ,-bera ~{~fidJmieD šídlař. 
m~etctpodpronájemce;_I,ler< . a~uDeu pokárati, potre
lIttetuug podpronájem ,pod- stati. 
pronajmutí; _\.Jer.piid}t~tpod- 2IÍ)UDUUg trestání, trest. 
pl'opachtovatel; -l1ťrvad)- , 2Ibucltredjt právo po před-
tung podpropachtování' cICh. 
-uctpfiiu))nttg podzastavení; 2I~ufJcrr předek . 
.b41lhuadjt další mOCll)' list· 2If)otujaft míza javorová. 
-I\led nepravá, pochybni 2Iidj-amt cejchovní Mad, 
cena. cejchovna; a-iimtfidj z cejch. 

úřadu pocházející n vychá-
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zpjící (vyšlý, vydaný); a...1imt, n odměrná nádoba (užívá se 
Hd)c \Beglauliigullg ověření cej- při vyměřování obsahu ná
chov. úřadem; a_1imilidjer \Bc, doh v pivovarech a lihova
glauóigullgi3fdjein ověřovací list rech stráží) j "-foUien láhev 
cejchovní; a_1imiíidje.\Eerfiřgnng cejchovací (cejchovačka) j 
opatření, nařízení úřadu cej- ... foftcnred)nuug účet o c~i
chovního i -amts - ~nnctionar chovnich náklaaech; -made 
zřízenec úřadu cejchovního; cejchovní známka n značka; 
-amts· (~idjmeifter -) ~rilfung čára cejchovní n náplňková, 
zkouška z cejchovnictví n čára omezující objem míry- j 
cpjchmistrovská; _amts-5l5or, ham; -maf1 míra normál!1l n 

ftel)er správce cejchovního vzorná n původní; -mei~ct 
úhdu (zároveň účetní a po- cejchovní mistr, cejchmistr, 
kladník cejchovního ma- cejchovní; -meiitctge~Hfe 
du mimo sídla inspektor- cejchovní příručí (cejchmi-
5ká); -aj.)j.)arat cejchovní strův pomocník); -naltel (= 
}Jí"ístl'oj, nástroj; _a\l\larat iilr ~eimnagel) cejchovní lil'eh n 

~čiiier l) @a~meífer krychloměr čípek; ham; -notma! mí
na sudy n na plynoměry; 1'30 n závaží normální, pů. 
-aufiidJtsbc5irf cejchovní vodní n vzorné; -otbnuug 
obvod dozorčí (obvod zem- řád cejchovní; -.pfalH cejch 
sk:<'l, inspektorát cejchovní j na jezu n na stavidlech, cej
-be~ijtbe ÚŤad cejchovní; chovní kůl n kámen; -pflidJt 
-be;id okres cejchovní j povinnost n závazek dáti 
okres ÚŤadu cejchovního; (míry a váhy) cejchovati j 
--couttolnormafe cejchovní a-pflid)ti!1 cejchování podro
normál dozorčí; -bieuff bený, cejchování podléhající; 
cejchovní služba; -etats' -\lflidjtii)et @etlleróílmal1l1, @egen, 
journal (etatní) denník o ftanb živnostník cejchováním 
cejchovních poplatcích; _gc' povinný, věc cejchování pod
braud)snormafc cejchovní robená; -pftopf zátka (rou
normál spotřební; -geblit bík) do závaží, (někdy do) 
<lejchovné, poplatek cejchov- váhy; -tcgiftet rejstřík o cej
ní; -~ttmmc cejchovní skoba chovní ch poplatcích; -fd)ein 
n značka (zaráží se v místech, list (n lístek) cejchovlll, cej
kam až nádoba byla odmě- chovní stvrzení, poukázka 
řena); -f)auj.1iuotma{c cej- na cejchovné, potvrzení o cej
chovní hlavní normál; -hl" chování; -ficgd cf'jchovní 
fl.lcetot cejchovní inspektor pečeť; -ftcmpe( cejch. kolek 
TI dozorce; -injpcetorat cej- li razítko, ověřovací cejch. 
<lhovnÍ inspektorát, dozorčí známka, cejch; -ftempe{. 
úřad cejchovní; _famtl~ uml< matic cejchovní známka kol
,fid)c úřední cejchovní konev ková (lepí se v Italii na cej-

chovní lístky po způsobu 
poštovních známek); -ftrid) 
čára cejchovní, mez obje
mová n obsahová (čára ome
zující objem [obsah] míry 
tekutinové); -lUttge cejcho
vací (n cejchovní) váha (ku 
vážení závaží); -Il.lcfeu cej
chovnictví; -3cid)eu známka 
(n znamení) cejchovní, cejch, 
cejchovadlo. 

aid)en cejchovati, znako
vati, míry neb závaží s ji
nými vzornými (normály) 
srovnávati, váhy a j. za 
účelem ověření zkoušeti. 
~id}uug cejchování. 
~fal:lemie ber liHbenbenSťilnfte 

akademie umění výtvarných. 
~fat~om nekatolík. 
afat~oIifd) nekatolický. 
m:h:obat provazolezec, a-

krobat, kejklíi'. 
m:fa&aftcrct rytec úbělu. 
~labafter - 1l.J(lt'ener~engcr 

výrobce zboží úbělového; 
-wllrcnf)ihtblet obchodník 
zbožím úbělovým. 
~Uarm poplach; -fignal 

znamení na poplach. 
m:laun kamenec; -cr5cU' 

get výrobce kamence; -gcr' 
betci jirchářství, kameneč
nic tví ; -gcwinmmg těžení 
kamence. 

m:{&ern~citpošetilost, hlup
ství. 
~fbumfabrif továrna na 

alba n památníky. 
~Ibumin-et3cuget výrob

ce bílkoviny; -fabrU továrna 
na bílkoviny; -fammer ko
mora albuminová. 
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~lca{oibfabtif továrna na 
alkaloidy. 

~Iivi meškání na jiném 
místě, nepřítomnost; -VC< 
Il.leis důkaz nepřítomnosti; 
důkaz, že byl (kdo) jinde. 
~Iieuatiou zcizení; med. 

choromyslnost, šílenství. 
~nmcut výživné; -atiou 

výživa. 
~limcntlttions - vcred)ti< 

gmtlt právo na výživu; -&e' 
3n 9 plat na výživu, vý
živné; -forbcruug pohle
dávka výživného; -gcbur 
výživné, dávka n příspěvek 
na výživu (při zastavení služ
ného v úředním vyšetřová
ní); -gefud) žádost za vý
ži vu; -leiftuug poskytování 
výživy; -bettt'ltg smlouva 
alimentačnÍ n o výživu. 
~nmcutenforberung po

hledávka výživného, ali
mentní. 
~limeutierung živení. 
~nnea odstavec. 
ItIiqnoter S::~eil několiká-

tý díl. 
~{folJol alkohol, líh; -aus' 

vente výtěžek líhu; -!lc~aU 
hodnota líhu, obsah liliový; 
_grab líhový stupeň. 

a!fof)or~a{tig obsahující 
líh, líhovitý; _e SD1im\lje páry 
líhovité (zejména před de
tlegmací). 
~(fobolismus pijáctví, ko

řaleční mor. 
~{fobo!o-mcter lihoměr; 

9Cormal_ lihoměr normální n 

přesný; -meteritiinbct sto
jan n sádka na lihoměr. 
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2mee-liaum jeden strom 
ze ~tro:nor'adí; _lianme stro
moradl. 

af!ehl pouhý (pouze), je
diný (-ě). 

st vi ; _ijh~l'uug$commtíftou 
komise, alodialisačni. 

&ffoDiftcathm viz ~[obific. 
rung. 

affoM;icl'ett alodisovati, 
alodiiikovati, z manství pro
pustiti. 

&Hein -beftí; samodržba, 
(držba jediné osoby na roz
díl od ,,9JHtbe~i2" spoludržba); 
-bcfií;er samodr,žitel, jediný 
držitel; , _eigent~nm, samo
vlastnictví; _eigentl}iimcr 
samovlastník i _ctgcutfJums' 
l'eď)t samovlastnictví,právo 
samovlastnické; -reď)t vy
hradné právo; -3aMer samo
plátce; fiÚ) ar~ ~. \lerpf(íÚ)teu 
zavázati se jako sam,oplátce 
(že sám jediný zaplatí). 
. aUcufalIs v nejhorším pří
padě, po případě, je-li, (bu
de-li) třeba, možná že, snad. 

m:rrcd)i.iď)ft nejvyšší; _l:lk 
fdlieu Jeho n Její Veličen
stvo. 

af(fiiUig případn)', asi 
možný j -c ~l1gaJíen e-í5 stefe' 
gramme0 případné udaje te
legmmu (různá přání poda
vatele k telegramu se vzta
hující): 

alIgcmeht všeobecný j _e~ 
óiirgediÚ)e\l @ejei2Jíucí)(a.Jí.@.iB.) 
(vše )obecný občanský zákon
ník; _ell JíUrgerfiÚ)e\l ílteÚ)t vše
obecné občanské právo. 

alíjiif)diď) každoročně. 
alIl.lI! zpupný, svobodný 

(il esvěl"enský, nefeudální). 
&ffol:lial-erfle dědic jmění 

zpupného; _gut statek zpup
ný; a-ifiercn (=a[obifieren) ciu 
@ut propustiti statek z man-

&UoI!ifierung propuštění 
z manstvÍ. 
&rrougepHvěsek(směnky), 

alonž. 
Ilfffdtig všestrann)r. 
~mulJion náplav. nános, 

naplavení. 
&rrulJium naplavenina, 

nános. 
~Hmeltl)gut almenda, ob

čina. 
&lmofelt - gelI! almužna; 

-1Veubc almužna, milodar. 
~nVIlCe\ll1Hll'Cufllbrif to

várna na zboží alpa,kové. 
\li$ .i ako; čas. když; er ift 

al~ Ud)eber 311 betrad)ten, jej 
sluší za původce pokládati; 
bie í5ebhlg1111g ift _ uid)! Jíeige, 
jci2t a1l3ujel)eJt podmínku S~llší 
(jest) považovati za nepl'i
pojenol,l; k podmínce nebudiž 
hleděno; in jojem _ pokud. 

alt star)'; cr ift fUní Saf)\:e 
_ jest mu 5 let; čítá pět 
let; _ tuerben (se)stárnouti. 

~l(ltal'baucrstaviteloltářů. 
&Itcr věk. léta: stáří; 1)0' 

~e~ _ veliký, 'neobyčejný yěkj 
_ ber SťillDf)eit dětství, dětský 
věk; _ ber Unmiinbi~Ieit nedo
spělost; _ ber 9JCiuberjéif)rig!eit 
nezletilost; im _ \lOU 5 Sa!)reu 
v pátém roce věku; etn ber 
Wtiinbig!dt ua~ell _ věk blízký 
dospělosti; ein _ nnler 5 Saf)ren 

Právnictví,státnívěda, národní hospodářství. 
Veškerá následující díla vydalo 

Nakladatelství J. Otty v Praze, Karlovo nám. č. 34 n, 

Čížek K.,Trestlli právo poll- Pavlíček dr. Ant.,SinEÍ!lka II 
cejni. Cena 3 zl. cltek v zákonodárStví enop· 

Han~l pr?f. dr .. J. J.,Děje skám Studie, srovnav!l.ci. 
prava !lemeckeho. Se zvlášt- Cenit 1 zl. 50 kro . 
nim zřetelem k zemím ra. dr. Ant., O závazclch 
kouskýmI. dílu sv. 1. Druhé k !1áhradě škody z čillu ne· 
vydání. Cena 2 zl. 70 kro dovolených, '/lak o IÍrl.ÍCícl'!. 

Heyrovský dr. Leop., Instituce dle rakouského práva oMafl-
římského práva. (Úvod. Na- ského. Páté vydánÍ. Cena 
uky všeobecné. Právo věc- 1 zl. 20 kro 
né. Právo obligační., Právo - Soukro!fié obchodili právo 
r.odinné. Právo dědičné.) rakollske. Se zřením k uher. 
Uplné. Druhé, opravené a obchod. zákonu a k rak. 
rozmn. vydání. Cena 5 zl. řádu živnosteuskému. Sešit 

d J. 
I. a II. (v je,dnom svazku)' 

r. ., rako!!"" t • b . C ~ 
tiká měny. Cena 40 kro cas V8eo ecna. ena 1 zl. 

II 80 kl'. - Sešit m. O' ob-
- Yfll1fnání s Uhry r. U!66 chodních, společnostech a 

a 1817; Historickým úvodem o společenstvech Výrobních 
opatřil Dr.A. Rezek (Zvl. a hospodář~kýoh. Drúhé vy' _ 
oti!lk,z "Athenaeau ročník d4ní. Cena zl. 1'80. 
HI.) Cena 60 kro ~ IJvaha o vládllí osnově d:-

Obzor; Nál·odohospodářskj. Čao ciového zákona, předložené 
SOplS věnovaný otázkám ná· roku 1883~sněmovně posla-
rodohospodářskýma social· necké. Cena 24 kro 
ně politickým. Redaktor Stm'ch JUDr 1/'1' •• Řízeni trestní 
dr. J08. Gruber. Právě rakouské v pořádku syste-
cbázi roč. II. ,.Obzor matickém. Úpiné ve svazku. 
rodohospodářský" Cena zl. 4'50. . 
1. a 15, každého lli~:mt:e,1 Šikl dr. Heřman, Driba dle 

,vyjímaje srpen, v o rakollskeho práva\' pořádku 
str. lex. 8". Abychom umoŽ· syslematickém. Podle spisů 
n!1i Ilejhojnější ~ozši.~ení, j~ a přednášek dra. A. Randy. 
predplatné '1alne SIIIZeIJO, i Cena zl. ,2'20. 
předplácÍ se: na celý rok Zucker: prof. dr. A., Aprise i 

.4 zl., poštou zl. 4:50, na půl loial I!lJqu6te. Příspěvekkna-
2 zl., poštou: zl. 2'25. uce o vývoji moderního fi-

čís. 1. na ukázku.zenitrestního. Cena 2 zl. 



K podrobnému .. studiu jazykafrancouzskéhodopo
ručl.ljemeoo každé knihovnyobsáh lé.· dílo,veliký 

Sestavili 

. Dr. Jan Herzer aCeněk lbl, 
c. k. profeslÍořistředních škol. 

Důkladné·dílo toto pracováno jest podle nejlepších 
dosavadních pramenů fran'eouzských, slovanských K ně~ 
meckýcl1, takžeobsahujeteměř v&eckaslova a rčení fran. 
couzská,se zvlášlllim zřerelemk vyrazům odborným, ře. 
meslným a lidov}'m. zejména v četbé novější,51Ji1e hojnost 
lrasí, příslovÍ i synonym. Za každým. slovem udána správná 
výsIQvnost,na- konci pak uvádí se pro vědeckou .potřebu 
ietymologie~ Slovník. francouzsko"český jé ,vítanou 

-knihou· pro všechny, kdožpotřebnjí sáhnouti kzevrub
nější francouzské pomůcce slovníkové. Slovník.francouzsko.· 
český. spracován je podle osvědčené met hody Sacbs
Vmatóvy a: řadí se k nejlepším spisům slovníkář~kým 
v naší literatuře. . 

Dll J: •. ..A.:-~. 
Cena: ~rožo\taný 8 .t1401,r!j \lá~;9 z1.70'Rr. 

II. H-Z._ . 
Cena: brožo\taný 9 zLZOlú·,tVát. 10.i1.50 kro 

Al:Jýlli toto dílo mohl opatřiti Hen, jemuž zakollp~Ilí 
: kompletních 8va7.ku není pobodlno, nspořádalijsme právě 
riOVOU druhou edicL sešitovou (obálkovou) jež vycházÍnýní 
pravidelně.a sice sešit každých 14 dní, lJplnédilo zaujme 
uyníM sešitů po 40 kr.Předplatné na 5 sešitů 2 z]" na 
10 se~ltů 4 zLí s pošt. zásylkou. Žádejte sešit na. ukázku! 

Obj~dnati nebo předplatiti lze v každém Imihkupectvi;' 
jakož'i,v .. . 

Nakladatelstv~ J. 

l?Hterathnt - l?hnuejHe 33 

stáří méně 5 ro hl: _ (:rrtter~ge. 
rerntlgreit) stáří, právo dle stá
řÍ; _ a!(\ íffiaflra6Ie\lJtlllTg~grullb 
stáH jako důvod zamítnutí 
yolby; _ lm jSefte stMi v poli. 

i!Hteratiolt změna. zhor
šení; vzrušení, rozeéhvění, 
rozčilení, pohnuti mysli. 

aftctiercn (z )jinačiti, (z)m ě
niti; rozčiliti, vzruš;ti. 

aHernntiu střídav}'(ě)j vý
běrný; alternativní. 

nUCrnteren střídati se, 
alternovati. 
lHfter$·cmjtaHzaopatřovna 

starců (a stařen:, ústav za
opatřovací ve stáří; -daITe 
třída dle věku; -~eltoffe vr
stevník j -geredjttgfeit vi, 2(f~ 
in; -ltlldjfilÍ)t prominutí let; 
-jjeUlhm starobní pense, v.ý
služné; -fdJillaÓ)c sešlost vě
kem; -ftufe stupeň věku; 
-berfidjerttufi pojištění pro 
stáří; -:-uerfilÍ)crnu[Jst1nftalt, 
-l,Icrfid)crnnfJscaffe starobní 
pojišťovna TI i}okladna ; -bel> 
j'idjerullg$UereÍlte II -'6'onbe 
spolky a fondy pro pojištění 
stáří, starobní spolky a fon
dy; -berforguun zaopatření 
ve stáří; -uet:f or!}uufjsťlliie 
pokladna zaopaUovací pro 
stáří; -uortedjt právo pí'ed
l10sti dle stáří TI dle služeb
ních ,l~~; -altfage phdavek 
za stan. 

!?llterHmm starobylost; 
starožitnost; dávnověk. 

a(teriljumHdJ starobyl}', 
starožitll';'. 

Alumnu!! (téžAlumne) cho
vanec(vkněžském selllinál'i), 

~ntmmatieum alumnati
kum. 

AlveulJ dereUctus řeči
ště, koryto opuštěné. 

lHma!flamierltled amalga,
movna. 

Aman.uen.sis (ber Unhmjt< 
!a!~Ílib!ilJÍl;d) příručí, amanu
ensis (universitní knihovny). 

&mbHion ctižádost, am
bice. 

&mboJ)fdjntiel! kovář ko
vadlin. 

Ilmflulant pohybný, po
chozí, obchůzkov.'"T, okružní; 
_er Si'of)!enberbnf podomní pro
dej uhlí. 

lHm!lufall,J polní nemoc
nice; pošta ve voze želez
ničním; léčení docházejících 
nemocnvch i ambulance; 
-~oitllmt jezdící n vlaková 
TI jízdná pošta. 

lHmdfeucierjauuuCer sbě
rač vajíček mravenčích. 

amdiorieren zlepšiti, opra
viti. 

!!huenbemeut oprava, změ
na, zlepšení; _ e-~ @eie\l\)or~ 
idllaBe~ OpraVll)' dodatek kná
vrhu zákona. 

lHmibolt škrob, moučka 
škrobová, amido ll: 
~mme kojnáj -nbermitt, 

hmg dohazování kojných, 
lHmmoniaf- berc1tcr pn

pravovač čpavku; -geltltu' 
!tun!"! dob}'vání amoniaku n 

čpavku. 
lHmuefie bezpamětnost, za

pomněniivost. 
lHmuejHe odpuštění trestu 

Něm.-česká terminologie úřední a právnická. 
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a zapomenutí; všeobecná mi- du důchodkového; _cr 2lB. 
lost, amnestie. flťorbnete zÍ'Ízenec, vyslanec 

Ilntuťftietťlt milost udělit;, úřední; _er @eBranú) bOU Ur' 
trest odpustiti; amnestovati; fuuben úřední použití listin, 
amneftiert l:1!erben obdržeti mi- (použití) upotl"ebení listin u 
lost. úřadu (Yi' 2lmtl3gebranÚ)); _ť 

&ntucftiCtttug udělení mi- í)ťellinou ť).)'ední prohlídka, 1'e-
losti. vise; _e U6erftem.)lelu11fl úřední 

IlmotpfJ(ifd)) beztvárný. okolkování; _er lBer;d)ln\(l 
&mottifation úmor, umo- úředni pečeť, závěrka, uza

ření (na pi. listiny), amortisace j vírka; _ť merfdJlni~marfe úřed
-~-bllner doba umořovací; ní známka, páska zavírací 
-~-cbiet umořovací edikt; (pn kartách a cuJ,ru); _ť 
-~-foltb umořovací fond: \1:meberl)olul1fl \)011 stefegrnml11ťu 
-s-gcjC1; amortisační zákon; úřední opakování telegramÚ. 
-s-j;1fnlt plán umol'ovací; -s- antmď)c~teits od úl-adu, 
uttfnfJtcu Í'Ízení umořovací n se strany umdu. 
amortisační. \!bu!númn úředník. 

Ilmottifiedint umořitelný. &míS-abfd)tift opis úřed-
amottijieutt umořiti, a- ní; -net úřední úkon, výkon; 

mortisoyati; eln lBiiú)ef _ kníž- spis; -allftaub záyada úřed
ku umoi'iti namortisoyati. ního jednání; -alltt'itt na-

&mOttijietltltgúmor,umo- stoupení úřadu; -attffe'!jct 
ření, amortisace; -s-liewHfi. dozorce nad úřadem; -aultHa. 
$Ultg povolení amortisace n geu úřední výdeje; minbete 
umoru; -i3-wctl.iet úmorce, 11l1f[~ierte _ menší nestanove-
amortisovač. né Mední v3'deje; -befuguls 

~mpÍ)i{Jicltnihtilfer ob- úřední oprávnění; -bdJdf 
chodník obojžiyelníky. úřední pomůcka; -betdtf} 

!{mptdatiolt odejmutí údu, úřední obvod; -bctid)t úřed
amputace; -s-fftmt"f pahýl. ní zpráva; -bclet;ltug obsa-

&mt Mad; fíd) aH dnem _ zení úl'adu; -liejtiitigult!1 po
liííenmd) lidel1lten k úřadu ve- tvrzenka, stvrzenka úřední; 
řejně se hlásiti; ta~ ll'ťÍlm -befutf} navštěyoyání, do
_~Qal1belu úředně dále .i edna- cházení do úřadu; -bC3i tf 
ti i - m'ergeBen svěí'iti, ode- Mední obvod, Mední okres; 
vzdati úřad; all~iibenbe~ _ -blaH list n noyiny úřední; 
yýkonný úřad; ofíel1t!id)e~ _ -liticf Mední dopis; -lhUf) 
veřejný úřad. kniha úřední; -buteau úřa-

amtictťu úřadovati. dovna; _d)ataftctúředníhod. 
&mttCtuug úřadování. no st ; -eOttcfpoltbcU5 úřed-
amtritf} (crmtliclí) úřední; ní korespondence, úřední 

geícrlI~_e ~Xuífid)t dohled úřa- dopisování i -Meltct sluha 
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úh~dní, služebník úřední; I moc; -fJofJeit výsost úřední; 
-bicnetfd)aff úřední slu- -hlMuinuum úřední osoba; 
žebnictvo, sluhové; -Me· -iujttuctiOlt předpis, instruk
uetsgeT1Hfe pomocník úřed-I ce úřední; úřední, služební 
ního sluhy; -dlte úřední čest; návod; -htueutat: inventář, 
_eib úřední přísaha; -eifet I popisník úřední, seznam 
úřední horlivost; -cutie1;ltltg i předmětů úředních; -UCl' 
sesazení s úřadu; -ettotnet'l' bmtg šat, kroj úřední; -fo. 
uis úřední požadavek, potře- jteu náklad na yedení úřadu, 
ba (kancelářská); -etiltlle<1 úřední výdaje; -leitet správ
'fUug úřední pj'ipomenutí, vy- I ce, přednosta, ředitel úřa
světlení, domluva; -e~emtiu- i du; -fcitet"tiifullg zkouška 
gCltJaít yýkonná moc Mední; I správcovská, pro správce ú
-ftequťlt5 doba úi'ední, hodi-I řadu; -Hquibatiou likvidace 
ny úřední, "Chození do úřa- úřední; -Ioca{(e) úřadovna, 
du, frekvence úl'ední, úřa-I' úřední místnost;_miislitaud) 
dování; -fiiÍ)tuug úi'adová- zneužívání Madu,moci úřed
ní, zastávání úřadu; -gebnu' ní; úřední zlořád; .. od úřad, 
be budoya úřední; -gcliíet I místo, sídlo úřadu; -palet 
obvod, okrsek úřední; -ge<I' Mední balíček; -paufd)alc 
btauď) úřední použití, up 0- ,(",nož. č. 2lmt{\pal1;ú)alien) úhrn
Uebení, potřeba; 311m _ k I kový výměTek (paušál) 
úřední potřebě; -gel)ehmtis úřední; -"criobc období 
úřední n služební tajemství; úřední; -petiou úřední oso
-geíjiffc úřední pÍ'Íl'učíj -gel· ba; -pfIid)t Mední povin
bet pél1íze úřední; -gcuoffc nost; -plail městiště (při po
spoluúředník, soudruh v ú- travní dani); celní ohrada, 
l'adě, kolega ;-getiit9idJaften obvod; celniště, nádvoří cel
úřední nářadí; -geld)nft ú- nice; -quittuug kvitanCI> 
řednÍ práce, úřední řízení, úřední; -tuug pořadí, hod
úřední záležitost; -gewaH 110st Mední; -t(1)Olt obvod 
moc úřední; WCii?iJ)ral1c!j ber _ úřední; -tcquifitclt úřední 
zneužití moci úřední; a-nltu> poU'eby, rekvisitYi -fad)e ú
bdu úředně jednati; ba~ rod· řední záležitost, úřední yěc; 
tm _ m ílrmtj -gauMuug úřed< -id)Hb štít, znak úřední; 
nívýkol1,úkon, úřední.iedná- -fd)tnnfeu úřední zahrážka, 
ní, Mední řízení; ge.)lflOf)ene _ zábradlí, přehrada; -l-d)tlllt< 
provedené Mední jednání; fcnliefeud)tuug osvět ení ú
aur )lJeirmll geji:ilIigeu _~allbhmg řední přehrady; -fd)teiber 
bienfi~iiflicl) a1igetreten postu- úřerlní písař; -fd)tiften spi
puje se zdvoi'ile k dalšímu sy úřední; -1tťf(d pečeť ú
laskavému jednání (řízení); i'edni; -jil; sídlo úřadu; 
-fJirfe úřední podpora, po- -f~taďJc jazyk úřední; 

3* 
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-lí:1rcugef obvod úřední;· gelíl l,J3artder!!iintugen, rei)). 5Be~ 
-ftampigHe úřední razítko; !enntuiiie) vyměření daně z 
_jtaull1,lrtstanoviště Mední; úřední moci (poněvadž stra
-jtcllc ú1'ad, úi'ední místo; na nepodala prohlášení, resp. 
_ftcmj)círazítko úřední; -JtH přiznávky); fjiillullg te0 2:rraf~ 
sloh Mední; -ftubc úřadov- erfeuntl1Ťiie~ lJ011 _ vynesení 
na; -ftmtllcn hodiny Mední; trestního nálezu bez v.<'
-fu$j.JcufíOH suspense s úřa- slechu obviněného: a-íl.lilltig 
duo dočasné odstranění z ú- protiúřední, čelící proti ú
řadu; -tag úřední den, ředním zpúsobům, povinno
den úřadování; -tdcgramm stem atd; -Itlidfamfcit 
úřední telegram; služební činnost, působnost úřední; 
telegram; -ff)iitigfeit Mední -1l.lO{yitlmg úřední byt, byt 
činnost; -trad)t úřední oděv, v úředním domě; -ltlihllC 
úřední kroj; -iibcrgabe ode- úřední hodnost; -jcugui$ 
vzdání úřadu; -uutcdunft vysvědčení Mední; -;IUCrl' 
úřad, úřadovna, místnost úl'ední (neb služební) účel. 
Mední; -mttcnidjt úřední alt na; u; _ i::rt !lnD 
návod, úí'ední poučení, před- 0telle na místě samém; _ Der 
pisy úřední; snclška, sbírka etrujje u silnice; \BoHatl) _ 
předpisů (u berního 1Hadu množství, zásoba něčeho; :r[)eH~ 
!leb u cla); -udtmbc li- ualíme _ účast v něčem; Ilon 
stina úředÍlf; -bctfiiguug b.em :rafie _ ode dne; _ 3irrjen 
úřední nařízení, opaUeni; f)aben !Sie 50 fl. au entrtÚ)ten 
-l.1cdag úřední zásoba (pe- máte zapraviti 50 zL úroků; 
něžní);' -\ledujt ztráta úřa- jakožto úroky máte zapra
dUj -l.1ctrid)tltu!J Mední vý- viti 50 zl. 
kon, zastávání, konání úřa- Ilhtaemic nedokrevnost, 
du; -betfd)!uf$ závěra úřed- chudoktevnost. 
ni ; -uetidll~iťgenfJeH Medni analog o bdo bn)" č,mu, k Č'lUU; 
mlčelivost, mlčelivost ve _erBall obdobný phpad. 
věcech Medních; -uifHic, 2ínalogíe obdoba, analogie 
tml!:'! dozOl'čí obchůzka úřa- ~htar1-lfJabet písma nezna
dUí -borgang úřední jedná- 1,)\ analfabeta. 
ní; postup úí'edníbo jednání; ~htaHJfe rozbor, analysa. 
Zpllsob úředního jednání; 2ínaÍl}lCn-certificat certi-
-tHI1:gcfc~tc( t:) " -uotftd)ct fikát o rozboru; -tare taxa 
představený ~řadu; lJOI~ za rozbor, taxa za analysu. 
-Iucgcn, a-ltJcgtg z vlastl1l ~uard}ic bezvládí, bez
moci (z moci úl'adu), z po- vládnost. anarchie. 
vinnosti úřední, úředně, z mtnrd)ifd) bezvládný, an
vlastního podnětu (počinu): archický; _er 311ft\lUb bez-
5Bemefjul1g ber eteuer \)Oll_(man, zákonit), stav: vi, 2iuíHd)Ťe. 

. 2ínardjift nepřítel zák Oll

II ého pořádku, anarchista. 
2ínatoc1Snut$ úrok z úro

ků, braní úroku z úroků, 
anatocismus. 

2lnafomtc pitva, anatomie; 
2íltbaf)nnng be{l ~:(6laiíUllgíl~ 

\)erfa9ren~ zavedeni upouště
cího řízení (v důch. trest. říz.). 

2íttbau zásev, vzdělávání 
(půdy), přístavba, pl'ístavek. 

attbefcfJlclt přikázati. 
anúefattgcu do-, týkati se 

čeho; mall allóe[~l~jt vzhledem 
k čemu, CO se t.yce čeho. 

tluúdangcub pokud se 
týká, co se t:í'če čeho, V pří
čině čeho. 

aubcruunteU ustanoviti, 
určiti; dne 'l.\riifung _ zkoušku 
ustanoviti; etne :ragfaf)rt, :rag' 
faf?ung _ položiti, ustanoviti 
stání; dne ů'rift _ určiti, dáti 
lhlltu. 

2íulletaumuug Der l11iinbfi, 
cl)en 5Bentill1tg~\)er~anb!ltng usta
noveni ústního jednání od
volacího; _ Der :ragjaf;ll1lTg aur 
l11iintnd)etl@;íreltlleri)anblllllg po
ložení stání k ústnímu pře
líčení (sporu); _ bei3 \Berftdge~ 
rung~terl11iuel3 ustanovení dra
žebního stání. 

&nllettadJt zření, zřetel, 
ohled; tn _ dnu 0ad)ť hledíc 
k ... ; přihlížejíc k ... ; za 
příčinou čeho. 

tlltbictCtt nabízeti; podá
vati; fid) 3U dnem ~ŤDe _ na
bízeti se ku přisaze; ben all' 
gefal)re!lelt @ang _ hor. dosti
ženou žílu nabídnouti. 
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2íuúíctuug nabízení, na-
bídka čeho. 

2íuúollttmg navrtání. 
&uúot nabídka, podání. 
&ubotc;utiirl'hJeifuug od-

mítnutí nabídek, podání. 
tlubtÍltgeu připojiti, přilo

žiti, dáti; dll ů'actullt, dnen 
UmftanÍJ _ u vésti, přednésti 
skutečnost, okolnost; cíll 
@efud) _ podati žádost., žá· 
dat.i; dne .\Uage ód @eriÚ)t _ 
podati žalobu u soudu; all 
dnem S::rte _ umístiti, vyvě
siti. 
.29tbd~gl!lt$ uve~~ní,. po-

dalu, umlstenl, vyvesenl; _ 
einetl ~ntrage~ podání, učinění 
návrhu. 

2íudeuuetiit stáří slu
žebné. 

2íubcttfen památka" paměť; 
3l1llt _ na památku; na pa
měť. 

ein 2ín))crcs něco jiného; 
menu niÚ)t cin _ \)ereinóart \uurÍJe 
nebylo-li nic jiného neb ji
nak umluveno. 

nnllcd jinak, jináče. 
uu))ctjeit$ s druhé strany. 
l!(ubetuttg změna; _ er-

Idem měniti se. bvti měněnu; 
_ bei3 SDienftorte'0 "změna, zá
měna, výměna místa služ
by; _ bel3 @egmfíanbe~ ber 
Untcrneljutl!Ug ehm ~lctienge\err~ 
fcl)aft změna ]lř'edmětu pod
niku akciové společnosti. 

l!(nllerlmgs-nuslucHl vý
kaz změn, výkaz o změnách. 

attberl~citig jiný, jina,ký, 
další; _e \Ber\lJerlung etlm 
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2íugebot nabídka (oferta); 
_ (ód ))jeríteigerullgen) podání 
(při dražbách). 

angegtiffen porušeny, chy
cený (na plice), nakažen}'. 

augebcif)en !affen (S-m cl.) 
poskytnouti, povoliti, uděliti 
komu co. 

anfjef)cn začíti se; 3. um 
ct. _ žádati 'o, na kom, dožado
va ti se čeho od koho; S.' mit \Bitte _ 
uchýliti se n obrátiti se 
s prosbou ke komu oč; _b na
stávající; _b bie ead)e t}'ka
jící se věci, vztahující se 
ll: věci. 

2íngef)i.it: příslušenství j ná
ležitost. 

angefJiitcu (S-m) patřiti n 

příslušeti n náležeti komu, k n'· 
komu; bedťliiger ge~iirt e-111 etaate 
an žalobce jest příslušníkem 
státu, žalobce přísluší státu. 

IlngefJiltig (3-111) náležející, 
příslušn<' j 2í-c( r), příslušník, 
příbuzný; 'lí_ e-j" ~a111ilie, @e< 
me1nbe příslnšník rodiny, 
obce; 'lí_ e-~ .paule", příslušník 
dom.u, někdo 7. domácích 
lidí; 'lí_ e-~ 5.lal1be(l příslušník 
zem ě; 'lí_ ber 6etuaffneten 9]lGCl)t 
pHslušník zbrojllé (branné) 
moci. 

2íngclji.itigfeit příslušnost. 
2íugcffagte(r) obžalovaný. 
2íugeI udice; _ Detl ))jer< 

jÚ)l!1fie~ stežeje závěry; -ma< 
d)et vyrábitel n hotovi tel 
udic. 

2íngefb závdavek; _ cmí d. 
geóen dáti závdavek nač. 

angdcgen; fid) ct, - !einlaíjen 
yh (ll1liet\Cll. 

2íngcIegcuf)eit záležitost, 
věc; au~n1JartifJe _ záležitost 
vnější n zahraniční; gemein. 
jame _ záležitost společná; 
il1nere _ záležitost vnitřní. 

augefcf)nte :r:f)iir přivřené 
dvMe. 

augcht loviti na udici, chy
tati (ryby) na udici. 

augcIo6cn slíbi ti, přislíbiti, 
zaslíbiti komu co. 

2íngcfiHl1t!s skládání slibu, 
slibování, slib. 

m:uge{ol.ilmg yi, ~XnfleíliBni!j; 
_ Der 113eriď)11.'iegenf)eit, :r:rene lC. 

(služební) slib mlčelivosti, 
věrnosti atd. 

2íugeIobuugs - ťcdificat 
slibl1\' eertifik át; -beeret be($ 
))jor111<ímÍ)e~ dekret slibný po
ručníka; -udunbe slibná li
stina. 

angemcffeu vhodný, při
měi'ený, způsobil),; ben 3elt. 
umftanÍ)en _ časovým pomě
rům přiměi'ený, podle n dle 
času; ben DrtiMrf)a1tniifen _ 
místním poměrům přimě
řený. 

angejcffcn usedlý, zasedlý. 
~btgeiiď)t pohled; obličej, 

tvář. 

altllcfhf)HI vůči, vzhledem 
k ... ; C hledíc, přihlížejíc k ... 

clltncjtammt zděděný, dě
dičnÝ. vrozen)'. 

2íltgciieflic(r) zřízenec; _ 
ber ~inal!3ll.'Gďle (~illan3tuoď)an. 
gejtellter) zÍ'Ízenec finanční 
stráže. 

augcfttcngt napjatě, úsil
ně, namáhavě. 

augcll.lof)ttt, all[\ero]jf)nt na
vyklý, zvyklý, uvykl}'. 

~íugetl.lilljnttug návyk. 
angc3etgt radno, vhod

no, prospěšno. 
augteifeu (S-u, e1.) sáhati 

na koho, nač, dot-{7katj se koho, čeho; 
odporovati č:mu; napadati koho, 

útočiti na koho. 

~íltgtcifer útočník. 
angren3cu hraničiti, m ezo

vati, sousediti,čím; _b (po)hra
ničn)', hraničící, me zuj í cí, ve
dlejší, sousední; ady. V sou
sedství, vedle. 

2íngten3ersoused, soumez
ník. 

2íngtiff útok; _ umernel)me!1 
útok učiniti: útočiti; ť-e 'lír< 
lícit in _ nef)meu dáti se do prá
ce; _ ber (2'f)re uražení na cti. 

2íngft úzkost, nesnáz. 
2íttgitgefii~! pocit úzkosti, 

úz~.ost, sklíčenost. 
2íng ftnd)fcit úzkostlivost, 

tesklivost. 
mt~aďeu(e-l15Ban111) nasek-

nouti (strom). 
2ín~aďcu nasekávání čeho. 
auI)aftcu lpěti na č,m. 
au~aften vydržeti, zadr-

žeti, zastaviti; zastaviti se, 
stanouti, trvati; S. i111 'lírreft 
_ ve ·vězení držeti, vězniti; 
~5-11 au et. _ pEdržeti, přiměti 
koho k čemu, 

2íuljaHcn bou \Brieíeu zadr
žení psaní. 

anfJaHcub stálý, trvalý; 
horlivý; adv. stále, trvale. 

~{nÍJaH$í:mltft opora, zá
klad, pří<;íina, důvod kčemu, po
hnutka, pravidlo. 
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~ltf)tlftltng zadržení; za-, 
přestávka; žádost oi; _ in ber 
.pajt zadržení ve vazbě. 

2íttfJaugdodatek,přídavek, 
douška; hn _c v příloze, při
pojeně; ja111111t _ s příslušen
stvím 

anl)angcn viseti, býti za
věšen n připnut na čem; 'e-e 
9]cajd)íne an Die ul1bere _ za vě
síti stroj na stroj. 

2íuf)iingcn při věšení, při
pevněni. 

2íuf)ungct stoupenec, pří
vrženec. 

tlnljiingig zahájený, zača
tý; et. _ 111od)en zahájiti 'o; 
e-n íReďlt~ftreií _ maď)eH spor 
zahájiti n začíti; _ tuerben při
jíti před úřad, soud; b{,ti 
předmětem Hzení, zahájen 
bYti. 
"2íltljaltg$ma~ hol'. míra 

přípojná. 
2íuúiiufttng nával, naku-

pení, nahromadění. 
aulicften připevniti. 
2ínf)eftuug připevněnÍ. 
anf)eimfaUcu připadnouti, 

dostati se komu; ber ®iinbe _ 
upadnouti v hřích, spáchati 
hÍ'Ích. 

~lnljcimfarrClt (-tmA) od
úmrť. 

tlnf)eimgeflen vj, an[)ei111~ 
ftellel1. 

~.ht(Jeimfagnug vzdání se i 
_ Hl @etuer6e!3 vzdání se živ
nosti; _ e-1' 5.licťl13 vzdání se 
licence n povolení. 

Ilnf)cimftcffcu zůstaviti komu 

co n ponechati komu co na vůli, 
poručiti komu co. 
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Ilulleiid)ig; fid) - mad)en pod
\'oliti se, propůjčiti se k čemu. 

~ulJeifdJigmad)ung U VO
lení se, zavázání se, závazek. 

~ttlJei5U1tg De~ Cjett{j tope
ní v peci. 

auljeJjen popouzeti, štváti 
koho proti komu, 

~ngeijen líii0artiger ~auQi, 
tr)ím štvaní zlých domácích 
zvířat. 

Ilugoten slyšeti, vysl3'chati 
koho. 

~n6iirultg v3'slech, sly
šení. 

~ltf)iJtll:it bezvodec, an
hvdrit. 

. ~ltm1t anilin. 
animaHjď) animální, živo

čišný; .Q3al)n mil _CUl ?SetrieB 
dráha s živoucím, animálním 
pohonem. 

auhnieteu povzbuditi, při
měti, ponuknouti. 

Animus úmysl, vůle, zá
měr; _ confitendi úmysl do
znati ně,o; _ donandi úmysl 
obdarovati koho; _ donatlo-
11em accipiendi vůle dal' při
jrnouti; _ iniuriandi úmvsl 
urazí ti atd. u • 

\!{ngÍjihtDIer obchodnik 
anisem. 

~ltfanf nakupování, na
koupeni, zakoupení, koupě, 
kup; _ \:IDU iStaagpajJieren kou
pě státních papírů. 

~nfihtfet nakupovač, ku-
pec. 

~1thutf$-preHl kupní cena. 
~nfcr kotva. 
~htfetid)micli kotvář. 
~ltfertúigcr kotvonosič, 

stojánek pro kotvu, nosič 
kotvv. 
~ňffage žaloba, obžaloba; 

in _ jetu žalován n obžalován 
býti; -baul lavice obžalova
n3'chi -bcjd)htf$ obžalovací 
nález; -fammcr ('2hinag~fam, 
mel') komora obžalovací n 

k obžalo,-ání; -vtocef$ ří
zení obžalovací; -vnutí od
stavec n článek obžaloby; 
-fd)tift spis obžalovací; 
-ftanli obžalovanost: in ben 
_ftanb berjel?eu dáti v 'obžalo
bu, obžalovati; -iibCtjď}tt+ 
tnng překročení obžaloby. 

anHagcn obžalovati koho 

z čeho. 

~ltniiget O bžalobce, ža
lobce, žalobník, žalující. 

attHc!icn lepiti; lepiti se, 
lpěti, váznouti: bie llted)!0i0fgeu 
Heom i9111 Ctil právní násled ky 
na něm lpějí. 
2htfniipfnugs~tmft náva

zek, východiště. 
Ilnfommclt přicházeti, při

jíti, dojíti k čemu; _be C>5a[;rnl1g 
be0 ?Sim~ zápraš; tie @(i[)rung 
rOlU111! all pivo zaprašuje. 

anfojtclt (?Sallme) lizovati 
istromvl. 
, 2htroÍicn lizování. 

~ltfihtht!iltng opověď, vy
hláška. oznámení, návěští; 
_$-bIatt list u časopis ná
věštní, VY-, ohlašovací. 

~!1tfltltft pHchod, příjezd; 
_ ber '1.\011 příjezd pošty. 

tlhtřmtft$-lmď) pošt. záznam 
n kniha n denník o došlých 
zásilkách; -tcgificr flir bm 
l5al)rpoftNrfe(lr au~ i:'er ~d)\l)ei~, 
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.1linfllanb <c. rejstřík o doš]}'ch attliif$Iid) při příležitosti, 
poštovních zásilkách ze SV3'- za příčinou, v příčině čeho, 
carska, Ruska atd.; _ ftatiolt při čem. 
příjezdná stanice; stanice Imfegett přiložiti, založiti; 
pHjezdu, příchodu. l5elter _ oheň založiti, zapá-

IlUflld)Clt (S-ll) smáti se liti; @efD auj 3ntmffel1 _ pe
na koho; _ el. pružiti, Iihovati níze uložiti pod, na úrok; ~anb 
neoo. all S. _ vložiti n vztáhnouti 

~ttlad}cn pružení. ruku, sáhnouti na koho; am!' 
~ttfagc uložení; zařízení; lid)C11 iL1erjd)ln\0 _ zamknouti 

zřízení; založení; stavba; úředně 00; bie 3uimfle _ roz
závod, provozovárna; pří- vrhnouti úhradu nákladů do
loha; _ Ilerid)iebcner í.l5ormed~, lovacích (na těžaře). 
biidícr založení rozličných zá- ~ttlcgcn be0 ~díiffe~ při-
zmLmů, zaznamnícll knih, stání lodi. 
(knih pro rozličné záznamy); ~u{cgcftdlc hr '.0am:pfjd)ifie 
_ll ('l3urf_) sad; vlohy; 3um přístaVIště parníků. 
ZBerf~6etr1eóe ge!)orige -u zaÍ'Í- ~1tlegultg bOU @rnub6lid)erlt 
zení patřící k podniku hor- zakládání knih pozemko
nímu; oaulidlc _ll stavby; ge, vých; frud)t6r1ngenbe _ \:Iůll 
mer6fid)e _ll živnostenská za- @eítern uložení peněz pod 
řízení; in ber _ připojeně, úrok; _ tel' ZB(i()lerliftcn zalo
\' příloze; Í)ie berlul1gten ?Sel, žení n sestavení listin volič
lugen ruerben in ber _ ~egen ských: _ (-,) '.0ecÍllll,\~capitaI0 
íe1neqcitige í)tiiďjenbnug m'erlen, uložení úhradního kapitálu; 
bel žádané (vyžáda.né) přílo- _ Des if2'tťltercatafter~ zakládání 
by se připojují (u přikládají), berního katastru; - be!J ZBai, 
svým časem však buďtež fenbermogeni! uložení sirotčího 
vráceny; -caj.litt'{ základní, jmění; _ bet' al1lttid)e!1 í.l5erjd)Íltffet' 
závodní jistina, kapitál; -1-1(1' . vytisknutí u připOJení úf'ední 
~ict ukládací papír, papír I pečeti n závěry, opaUení ú
vhodnÝ u zpúsobilý k uklá- í'ední pečetí n závěrou, úřed
dání l)eněz. ~ ní zapečetění; _ ber ~111J1tjje 

anlllugcn dojíti, přibyti, rozvrh úhrady nákladl'l dolo
přijíti; týkati sej _ S. ltlll Cl. vacích (na těžaře'. 
žádati k'oho oč; (za)žalovati ~n{e6clt zápůjčka, v.}'pů.i-
koho oč; _b co se týče, pokud čka. 
se týče. • ~htlcf}cn$-foiclosy půjčko

. ~tt{af~ podnět, IJohnutka, vé; _lJahtta půjč~ová. valuta. 
příčina; an~ _, srv. al1Wil3lid) za 2htfcilJe zá.p"1Jčka; - ul!, 
příčinou; 3ll el. _ >JeJím podnět íd)liejjeu zápůjčku smluvit; n 

dáti k iemu; Bei feierlid)etl _Cll při sjednati i -luetbcr žadatel 
slavnostních příležitostech. zápůjčky, vypůjčující si. 
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an(ci~eu vypůjčiti si, vy-' opovědní; -fď)cht list při-
dlužiti si. hlašovací, opovědní; -bet· 

2htíeifjcnsI.Jcttrag sml ou- faljrcu opovídací řízení. 
va o zápc'l.jčku. • uumelllcu ohlásiti; přihlá-

2htfci lj cr vypůjčovatel. vv- . siti, opověděti, oznámiti. 
půj (uj í cí si. ." ~htlltdlluug o hlášení; ph-

anlcitcn naváděti koho, po- hláška, phhlášení; Zim. opo-
učení dávati komu. věď: _ be~ C\:ol1curie~ ohlášení 

2ínlctter návodčí. návodce konkursu: _ aUlU G:ol1cnrie 
naváděč. ' , l)Ehláška ke konkursu; - 3u 

2ínlcitung návod, navede- e-cm @ei1Jriime přihlášení k 
ní; poučení. rozmluvě; _ e-e!3 @etDeroe~ 

auliegcn přiléhati; hrani- opověď živnosti j - aUlU '!Jaleu!< 
čiti. mezovati, sousediti; fid) íd)uí2 přihláška k dosažení 
cr. 1l11geleflCll íťÍU [11 Hel! bedlivě patentní ochrany; bon 
si hled8ti čeho; dáti si , či", fficcfJt~mitteÚt opovědění, ohlá
práci. dáti si záležeti na čem. šení opravných prostředků. 

2ínHegcu prosba, záleži- 2ínlltcHl1wgs-liogclt opo-
tost. ,'ěď, přihláška, ohlašovací 
Imfoďcu lákati n sváděti list, arch, pl'ihlašovací list; 

k čemu, 

~l~fo,ďu1tg vábení, lákání, 
svadenl k čemu. 
~umad)cu přidělati, při

pO.Jiti, pi'ipevniti; ba>3 ~euer _ 
rozdělati oheň. 

amnaleu namalovati nao, 

Domalovati co. 

• 2ímuaIeu Illt 9J1llucrn mit 
0dll'l6fone malba na zdích dle 
šablony. 

auniaflCU fid) osobiti si, 
osobol'ati sí, pi'ivlastiJovati 
sL pr-ikládati si. 

2ímlttltuug osobování si 
čeho. 

2ímllcI)}c - alitl)cihmg bet' 
'!Jatentll111tei3 ohkšovací, opo
vědní odděiení patentního 
úřadu; -bťlnen vi, 2rl1l1telbUltg{j~ 
oogen; -lleÍllit poplatek z opo
vědí, opovědné; -regiitcr 
(též 2rltmelbung~rcgifter) rejstřík 

-bud) kniha(seznam) opově
dí, přihlášek; -bud) jUr ffiea!. 
erecl1tiolten kniha přihlášek 
pro reální exekuce; _batclt 
udání v pfihlášce; -ciugabc 
podání opovědní o čem, žá
dost opovědní o čem, žádost 
s opovědi čeho; -frijt lhůta 
ku přihlášení: -geiud) při
hláška, žádost přihlašovací: 
-mufter vzorek, Pl'edloha na 
opověď, na ohlášení; -vctlobc 
ohlašovací období (u liho
varů a cukrovarů); --tcbi< 
fhHt$liogm list ohlašovací a 
zapisovací, list n arch k ohla
šování a zapisování (u řez
níkll); -tennht lhůta ku při
hlášce; -bcrftll]reu 6ei ffiid)tifl<
ftel1ul1g bon @rnnb· ober 5Berg. 
6Ud)ern opovídací i'Ízení pH 
upravování knih pozemko
vých neb horních; -í.lcr;cid)-
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uis v;' _bud); -borfditifi před- amtitf)cruugsll.lci;c 
pis opovíd ací. pfíbližné. 

asi, 

anmeden poznamenati. ~bmafJmc přijetí, příjem; 
2íumcdultg poznámka; _ mínění, domněnka; _ 3u @e< 

ber 2rllfti\lltiguug poznámka. ridl! phjetí k soudu; _ an 
v.~'povědi; _ ber s;,\)potl)cÍarf1a;jc SHltbe~itatt phsvojenÍ dítěte, 
poznámka hypoteční ža- pHjmutí dítě,te za své, adop-
10 by: _ ber G'rtl)cihm;j bei3 Eu. ce: _ hr UberuNe phj mutí 
id)rag~ poznámka uděleného vyšších nabídek, podání; _alt 
přiklepnutí; _ ter iJccd)!§;rrait EIlI)lltltg~ftll!t phjetí místo 
De~ Urt[)eile~ poznúmka právní platu, za plat: _ l'ejouberer 
moci rozsudku. že roz- 2r1JPllrl1ie zavedení zvláštních 
sudek nabyl právní moci; _ strojů; _ \)en1)Ci~crt (pošt.) ode
ber 0treirllul)iingigreit poznám- přel z:ásilku. (telegram) při
ka spornosti: _ ber eFCIltt\lC11 Jmouh; -bUd) (pOŠt.) denník o 
~eYfteigen1ltfJ poznámka exe- při.iat}'ch (podaných) po
kuční dražbv; _ lJi0 3l!tU G'itt< ukázkách, pi'ijímací denník; 
íllllgeH Í)c?o Driflinllle~, ber ii])er~ -itclle úřad podací, místo DO

ieí2uug poznámka "až dojde dání; -í.leril.lcigertmg eľlte~ 
prvopis, překlad"; _ ber~i< Q3e\~leibe(j odepření př'ijetí vý
nmltllUL)U(tl1ug poznámka spo- měru; -bet5ug průtah, pro
lečného. simultánního zava- dlení s přijetím. 
zení; _ be!) @Cilld)e~ um 2fótreu< 2ímutf)ms<bejtittiguug po
mmg poznámka žádostiza od- tvrzení ? příjmu, přijímací 
dělení; bepofiteniil11tlid)e _ po- potvrZ8l1l. 
známka deposi t!lího úl'adu: aUltcetierclt zabrati, při-
_ ber Ile'litimlliion ber, .\tinbel3 vtě liti. 
poznámka legitimace dítěte; amtcÍjmbar pi'ijatelIlÝ. 
_ ber ffiaugofÍ'nltug poznámka 2íllltcljm[lal'fcit ber Urfuu< 
knihovního pořadí; _ ber ~er· bm bet ben stlliim phjatelnost 
ja'llmg bez 3nid)lllí\tl poznámka listin ph pokladnách. 
odepřeného přiklepnutí; _ . amtcfJlltclt phj ímati, při
aum 3roeďe ber ~ollflatiernug ber .Jmouti; pl'edpokládati; míti 
mealei!jenjd)aít eine(j @emerbc~ ,"č. 
poznámka ku zjištění věcné ~httlcf)mung vi, IJíltllal)l11ť. 
povahy živnosti. UJmc): příslušn}- k čemu. 
~htlltCdlmgs-eofolUU~slou. 2Iuuc,rion zabrání, pijvtě-

pec pro poznámky, poznám- lení, píipojenÍ, pHvlastnění. 
kový; -il.Ierllcr žadatel po- mmtctclt phn~-tovati. 
známkv. . WltlticthtOl.1f hruška ný-
~mtútiternng lJř'ijetí. do tov>," 

službv námořnické. anni (a i) z roku. 
amtitgcntb pHbliž1l8. anno . .. roku ... 
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!!!1t1U.HtťC ohlášení, návěští, 
anonse, inserát (v novinách). 

!!!UttOttCťtt - tafdiuf)allct 
majetník tabule, desky ná
věštní: _í.lCtbtcÍíungsilnitalt 
ústav pro rozšiřování ná
věští; _í.lCtntitt(c)fuug ná
věštní prostředkování; -UCt' 
mitt(c)hmgsanftaU návěštní 
prostí'edkovací ústav; -UCt, 
mitHct zprostředkovatelná
věští. anonsí. 

auÍtoudctcn oznamovati. 
!!!nltltaHcgat rocHl, do 

roka splatn}' odkaz. 
!!!nunitiit umol'ovací splát

ka, anuit" (platka, obsahu
jící úrok a splátku kapitálu); 
-s-aufcflcu zápůjčka na 
úmor, umořovací zápůjčka. 

auuuflictcn zrušiti, ne
platn}'m učiniti, prohlásiti. 

!!!uuuHictultg zrušení. 
auoma{ nepravidelný, a

nomální. 
2ítUlllHtIic nepravidelnost, 

nesrovnalost, anomalie. 
2hUIltíjUUts bezejmenný, 

anonym. 
aUOdlllClt naHdit.i; uspo

řádati, upraviti; dne stagiaf)rt
(rok k) stání položiti, naříditi, 
ustanoviti. 

!!!uotImCt naljzovatel, po
řadatel. 

!!!ltOtl.lltltltg předpis; na
řízení, ustanovení; leÍlltuiUige 
_ poslední pořízení, závěť; 
~ie _ 1ft nocI) nieí)t erjdil! naÍ'Í
zení nebylo ještě vydáno; 
nebylo .ieště nal'ízeno. 

IUtflhfdJeu odírati. 
mWlatřeu I íBéiumc) lihovati. 

altpteifeu vychvalovati. 
!!!ltfltcifltugvychvalování; 

_ Ullfittlicl)er ober \Jerl.lotcner {lanb. 
hlllgcn vychvalování, vele
bení nemravných n zapově
děn {'ch činů. 

antahteu souseděti, hra
ničiti. 

!!!utaÍltct soused; -liau 
stavba sousední, v soused
ství. 
autat~cu raditi k čemu. 
!!!ntatÍjcu eine~ mcrl.lredien~ 

radění ku zločinu; auj _ na 
radu. 

attted)cu&at vpočítatelný, 
pl'ičítatelný, vČitateln}'; _t 
~Il.llllg~1l0ft viz ~l;3ltfli3jJ0it. 

~bttcd)cub atfcit v -, při číta
telnost; _ Í)er '0ienít;cit vpočí
tatelnost služební doby. 

!!!ttrcdjmUtfl včítání, zapo-
čítání; _ \Jůn '0iftau;cn vypo
čítání, výpočet vzdáleností; 
_ in bm í+lfíid)ttl)ei! včítání, 
započtení do povinného dílu; 
_ bcríllciiefoftenúčtování cesto
vn ého; cilte 0cl)ltlb in _ allf 
bai3 \1Jleiftl.lůt iil.lerne!)l1telt pÍ'e
vzíti dluh na započítání do 
nejvyššího podání (na srážku 
z nejvvššího podání). 

attrědJ1UUt!Jtlfiif)ig včíta
teln~', ku včítání způsobilý; 
_C '0icnftacit včítatelná doba 
služební. 

Ilut'cgcn pobádati, podně
covati; vzbuditi něco, dáti 
podnět k čemu, dotknouti, se 
čeho; al1gcregtc íBebcl1fen vzbu
zené, vyvolané pochybnosti. 

~hU'c9UUfl podnět, pobí~
ka; zmínka, vzbuzení, zpu-

so bení něčeho; _ iU ci. ile6en 
vzbuzovati něco, dáti podnět 
k něč,mu; ct. in _ bril1gen hnouti 
nWm, přivésti k jednání deú; 

_ Í)ei3 etra\l)er\al)ren~ zavedení 
trestního - Í'Ízení; videat ílle' 
aiftratur wegen _ spisovna se 
upozorňuje za tím účelem, 
aby se hnulo záležitostí; .vi
deat spisovna, aby se hnulo 
záležitosti. 

anrCi3cu drážditi, poští
vati, jiti'iti koho k čemu. 

!!!Utet3Ct popouzeč_ 
!!!utcpat'tict'llltg rozvrh, 

rozdělení, repartice. 
Ilutid)tcu strojiti, chystati; 

způsobiti; elÍ)abm _ škodu 
udělat;, učiniti, způsobiti; 
poškoditi. 

~httiis natrženÍ, 
Illtt'iid)ig vyki'-ičen}', špat

né pověsti požívající, po
věstný. 

2!Utuf (am ~eíetlr)ún) volání 
u telefonu. 

!!!utufaj:Jj:J'ltItt volací stroj. 
IltttUfcu volati na koho, 

vz\'vati koho. dovolávati se 
koh~; bie ~ilié be~ ~mte>3 _ žá
dati úl'ad o pomoc, dovolá
vati se úřední pomoci; @ot! 
311111 3rugen _ Bohem se do
svědčovati, dokládati; dll 
f)L'f)ere0 @erid)t _ odvolati se 
k vvššímu soudu. 

2Úttufclt ber ~iíenl.laf)llieíe, 
gra:pf)ellftatlúl1Cl1 ttutu eil1anDer 
llllb mil ben etaai~iefegra():peu, 
ftationen pošt. volání nádraž
ních stanic mezi sebou a se 
státními telegrafními stani
cemi. 
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!!!utufltug dovolávání se; 
einer íBcl)orbe žádost o po

moc n phspění úl'adu. 
attt'ul)cul:l připojený(ě), v 

příloze, současně. 
!!!ufage oznámení, opověď, 

ohlášení; -poftelt (= \}(I)ijů. 
jJoften) opovědná hlídka; sta
nice opovídací, ohlašovací, 
přihlašovací; návěštní sta
nice (u cla na hranicích); 
-t:cgiftet rejstHk, seznam 
pÍ'ihlášených, pHhlášek, opo
vědí; rejstřík přihlašovací; 
-idJcilt pm-llašovací, opoví
dací liste k, lístek o pl'i hl á
šení, potvrzení přihlášky; 
30[umtlicl)er _icI)etn opovídací 
lístflk celní; -I;lctfa~tcu ří
zení opovídací. 

Ilufammcht se brati, nahro
maditi. shromážditi. 

!!!ujtÍmm!uug shromáždě
ní, hrornada. 

(mf iifiig usedlý; fiÓl - ma' 
d)el! usaditi (se). 

!!!nfiiffig - leit usedlost; 
-mad)ung usazení se. 

2htfil~ násada, nástavek; 
sestavení; úprava; položka; 
odhad; usazenina, náplav; 
sázka, vklad (ye hře); nasazení 
C'on"); vlohy, náklonnost k čemu; 
_ bermecl)l1lluf] položka účetní; 
-uaJ)t náševek límcov}'; 
-flUl1ft hor. zarážiště, začá-
teční předek. 

attfd)affcu opatřiti, poří
diti, zj ednati. 

!!!uidJaffltug opatření, po
řízení, zjednání, objednáv
ka; _tl-foj1cu náklady poři
zovací, opatí-ovací. 
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Ilnfd)llnclt hleděti, patřiti, 
nazírati na co; lJOzorovati co. 

aufdllltdid) názorn)', patr
n}-, viditelný; _ malÍ)en zná
zorniti. 

&nid)(tlgttttg Cc{\ 311ÓufJ· 
óriefe~ vyvěšení listu rozvr
huj~cí!lO úhradu nákladů do-
10va11l. 

tlufd)Hef1en připojiti, při
loži ti; íicft _ pÍ'ipojiti se, ph
dati se k čemufi 

&ujd)ht1$ připojení; pří
davek; _ ~'llbl)afion; bcfl ?Be· 
\cftéibiilten an C(l0 \Smlj\:Crfal)rcn 
Pl'ipojení se poškozeného k 
trestnímu řízení; im _ záro
veli, současně, pl'ipojeně, v 
pH1oze; cie ?Beila!jelt júigen im 
_ mH (311riicf) pHlohy zároveli, 
spolu se vracejí; _Illlijn 
pl'ipojená dráha; -fdi) ~er 
amtHcften .Q5erilÍ)fui~marÍe spoJo
vací pole, slepovací konce 
úřední známky zavírací (pH 
známkách u karet užíva
ných); _Huie 'el,,o. přípojka; 
_ftllthm přípojná st.anice; 
_IUeld)C pi'ípojná výhybka. 

&nid)nHt hor. složení účtu. 
anjdlraubcu závl'tkou pi'i

pevniti, pl'išrou bovati. 

~uid)auuug názor, míně
ní; náhled, popatření; jitÍ) 
ber _ anicftliej3en pNdati se 
k mínění. 

&nfd)ciu zdání, pravděpo
do bnost; Nm _ nacft jak se 
zdá; e~ ge\lJ'tnnt bm - al13 úó 
zdá se, podobá se, jakoby; ficft 
'Den _ !jeDen tvářiti se, jakob,.. 

llufCíJelUCU zdáti se, podo-
bati se. 

Ilujd)chtfhí) zdánlivý. 
tlltfdliefien postl'eliti. 
'l{uidJía!J vyhláška; záměr; 

odhad, rozpočet, rozvrh; 
úmvsl; _ au Cer @erh'lJl\ltafel 
pl'ibití, připevnění, vyvěšení 
na soudním prkně, desce, 
vývěšek; 3ma1131gjalÍ)er - suma 
vzatá dvacetinásobně; an 
i\l1f\allenber \Stelle angeDracf)ter -
(Stul1bmalÍ)ltl1g) vyhláška při
bitá na nápadném (patrném) 
místě; IjlalÍ)tul1g nad) dnem _e 
pacht rozpočtový, pacht dle 
rozvrhu; tn _ bringm při
počítati, pl'irazi ti, pojmouti 
do účtu; Die ))}littl)eilllng tn -
lirhtgm v úvahu vzíti, uvá
žiti sdělení; 3in\m nub st'oftm 
óldóm aUBer _ úroky a útraty 
se nepřirážejí, nephpočítá
vají; _ijcbd narážecí páka. 

2luldJ{llgc-betrllg vyceně
ná, vysazená suma, částka; 
_\Uert ocenění, odhadní cena. 

Illtid){llgClt přibíj eti, vyvě
siti; ceniti, odhadnouti. 

attíd)1:ciben psár.i, napsa
ti nač; all bie ®enJ(i~r - někomu 
n'co veřejnými knihll.mi za
psati. 

&ttid}reillttttg zápis kni
hami vei'ejnými. 

attid)uliligcu obviniti, vi-
niti. 

~ufd)ull:ligult!J obvinění; 
_S-l:l1Ulft odstavec obvinění. 

\!!nid)IUalt6apí'tltat pH
stroj kro pici, postl'ikovací, 
kropidlo, přístroj k vysla
zení mláta. 

llu1d)iuclIClt nabíhati, na
doutl se, bobtnati, napuch-
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n~uti,. naduřeti, otéci; při- IlUfi.ťlldu usaditi, usídliti. 
byvatl; rozvodniti se, vze- &tt1tellefltltg usazení i 0-

dmoutl se. sada. 
2lttidjlucfíuug nabíhání' &ltfiJ;t:u, 'llufil2;pul1řt, ~ttjal2. 

otok; přibývání; rozvodnění' ;puuÍt, 'u:nlel2puull, 'J(ufil2 hor. za-
2lufcíJlucmmc náplavka. . rážiště, začáteční předek. 
llufdHucmmcn připlaviti; Illtf,piefClt (auf Cl.) činiti 

naplaviti, nanášeti. narážku, narážeti nač. 
2lnfd)tl.l.cmmtmg náplav, &ufl:lielnug narážka. 

napla vemna. (U11lJtUUCn na-, zapřísti' 
Ilnfdlcn (et.) dívati se, hle- kouti; osnovati. ' 

děti nač; S-ll fitr c-n 'lll1beru _ 2lltfvtltuung osnování. 
pokládati, považovati koho zn &nfj.Jttld)c promluva, oslo-
jiného; .S-m el. '7 viděti, pozo- ve ní ; obliba. 
rO,vatl, poznatl na kom 00' el. Illtfj.JtCd)Ctt (S-n) osloviti 
lutl _ ,I~řih~ížet~ k ,č,mu; al{geje. koho; cL _ činiti nárok nač' 
~elt vazeny, ctenv. domáhati se č,ho, požadovati' 

2lttfc~cn díváni se, pohled' pohledávati co. ' 

v~~zření; zdání; důstojnost; . &ufj.ltud) nárok; \Jribatrecf)t~ 
vaznost. hlÍ)e! _ soukromoprávní ná
. 2lujcf;uu!,! ohled, zl'etel;; rok; ~l1j el. _ 9a?elt nárok, prá
tl! _ vÚlleaem k oemu, vůči ~o mltl.na co; tl! _ uef)mClt po
č,mu, !lledíc, přihlížejíc k čemu. : zadovatJ něco, nárok činiti nač' 
vllltl.~Íi,Clt nasaditi, pi'iložíti, 3. in _ neI)ll1etl žádati na kO~ 

}Jl'lPOJltJ, dosaditi kam' ben služby nějaké, zaměstnávati 
~ag _ položiti, ustal~oviti koho; tm 'll:r::e \Jie!jeitig in _ gc· 
den; e-n miifJi(jClt Ijlret\3 _ čí- nommen letl! ; úřadě býti 
tati, stanoviti mírnou cenu: rr,tllohostranne zaměstnán; 
btSv~~óitren _. poplatky vy~ bte 5Beratf)ungen bitrften etuige 
mentJ, upraVIti; \Steuer. unb ~agc iu _ ncf)men poradv po
ít~or6efil2baten anf hm @eóUren· trv:ají. asi několik dní;" grofíe 
aete _ vyznačiti daň a před- 2iuj:prucfte macften mnoho si 
cho~í dr~bu na spisu poplat- osobovati, mnoho žádati 
kovem; lllÍ) _ usaditi se; iu činiti velké požadavky- ch! 
3iffem _ v číslicích n3zna- lBerbimfl fUr fie!) in _ ne'r'men 
čiti, udati. v'kl' d . . V Pr,l "a atl Sl z.ásluhu; - auf 

~lticJ;pltuft yj, 'llnjah;punfi. 0:~nraumung emeB ?Jí'oI9me(jC0 
~{l!fi~fl~htgung n~bytí, :la}O~ na, P?v,olení, připu

opatrem Sl; _ )CI)Jt aU\l!(inbijcf)eJl stem, vykazam nevvhnutel
Cltganen nabvtí cizozemských né (nutné) cestv' beŤ Umlt'ta"r, 
doutníků. " .' , ta):fonb mírb iu _ genommen fon-

~htfhf}t pohled; mínéní, d~ ta.x vojensk)'ch se použí-
zdání, náhled. va; -lrefícr 0.0-, požadovatel. 
Něm.+česká terminologie úřední a právnická. 4 
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aui\)rudJs-bercdjtigt k ná- dati II oznámiti; _nei)men roz
roku oprávněný; kdo mtlže, pakovati se, rozmýšleti se, 
kdo jest oprávněn činiti ná- váhati, na rozpacích býti; 
roky; m_beredJtigtcr opráv- etn _ IUClltet l1iá)t Cb není zá
něný požadovatel; m-beredJ- vady n překážky; e~ltl1terliegt 
tiguug právo na nárok; leJnem _e není tu žádné zá
_los bez nároků. skromnÝ; vady; 2fll[t(illbebe~e6en pochyb
m_IofígfcH skro:innost, ňe- nosti II překážky odstraniti; 
osobivost; _uoH osobiv,v; 'rln[tiinbe mad)e1l nesnáze n pře
m_ItHl\)\)CU znak zemí, na kážky n námitky v ěem činiti; 
které panovník (mkouský) 1m í5alle \)on erL)ObeUelt 'rlnítiill' 
nárok činí. ben když by byly činěny 

aufpriidJigc 0aá)e volná námitky; e-eJ1 - mít ber >Bei)i5rbe 
věc, ničí věc; věc, kterou si ~abenmítisúřademopletačku. 
může každý přivlastniti. muitiiubcaus\tleHe (též ))Zedl' 

aUlí'iifeu oplachovati, 0- mmgílanít(inbe) výkazy o účet
mývati, obtékati; naplaviti, ní ch výtkách, 
nanésti; baíl augeí\liilte (Erbreid) aufiiiuili:g slušný; _c >Begeg' 
nános, naplavenina. nllug (ber (El)el'latten) vzájemně 

mufiaU ústav; zařízení, slušné chování (u manželů). 
opatření; iiffentHá)e _en vel"ej- muitiiuiligfcU ~lušnost. 
ná zařízení, veřejné ústavy; anftauMlo$ bez závady, 
_en gegen bie \.jle[t nnb an[!ecrmbe bezzávadnÝ. 
$trcmti)ehen opatření proti mo- mnftaub~od záchod. 
ru a nakažlivým nemocem; i auficd'ett nastrčiti, nasa
í)emeinl1iii:Jt t\e _ obecně l1ro- diti; nakaziti; 8euer - oheň 
spěšný ústav; _nt trefím přÍ- založiti, 
pravy činiti, chystati se \}htited'ung nákaza; ber -
k čemu. \lerbiid)tig podezl'elý z nákazy. 

~lufttlnb slušnost; výtka, mnfted'uttgs-fa~igfcit na
závada, překážka, námitka, kažlivostj -itoff nakažlivina, 
pochybnost, pozastávka; Ftio mnlteigeu stoupání; - Der 
1iá)er _ mravopočestnost; oi)lte 0tollenío~le hor, stoupání spod
_ bez překážky, bez rozpa- ku štolního j - ber 0trecrenio~le 
ku, beze všebo; gcjiillílamtlid)cr stoupání spodku střídového. 
_ dlichodková pozastávka, &nitcllbottid) předkvasná 
důchodkové postižení II do- káď. 
padení; _ lm 9}1aI11~111atiol1~O I'tnitclIett postaviti; usta
\)eria~rel1 výtka n závada při noviti; dosaditi, jmenovati 
manipulaci; _ eri)clint proti koho čím; zjednati; zHditi, pro-
i_mu co namítati, stížnost vé- \ vésti, 
sti; _ roegm 0tem\lelmllnt\elíl eL' I \}{nj±eHnng ustanovení, do-
~e1Íen kolkovou závadu shle-I sazení, zÍ'Ízení, postavení, 

, ~'l~,sto; mi,!, e-ut 'rlut!e l1U\)ereÍ11 o 

~.e -:', ~ Ul'adem se nesrov
na':.~Jl~l" nespoJitelné, ne
sluClte"ne ,z3;m,ěstnání; _ c-r 
.ltfage podam zaloby; _ be,) 
@rn6en6aue~ hor, zřízení šachty 
~ufteUnngs- ilcerd dekre~ 
h~t u~tanovovací n zřizo

vac; TI Jmenovací n dosazo
vacI; -gcbiir jmenovací po
pl,at~k, poplatek ze jmeno
;~11l n Z propůjčení služby n 

ura,du; -ge;ndJ žádost' za 
sluzbu; -ta~e jmenovací n 

ust~novovací, taxa, poplatek 
~e J,me!,:ov~lll nebo z propůj
cem neJakeho úi'adu 

\}{uiti,d) nabodnutí ;_hO, (prvé) 

bodnutI do čeho, 
a~!1!ften způsobiti, na

stľ~JltI, zosnoyati' ponou
katI, naváděti, nab~dati. 
,&~jíifte1t ponuknutí na

badaní; aui ietn _ na' jeho 
ponukllutí, z jeho návodu 
ponu~r;~tí n popudu, ' 

~ulttt!cr návodce, naba
dac, struJce, 

d ,m~jííftnug návod, nabá
anI, navedení. 
~(~ftťlJi r;~raz; podnH, po

p~d, prekazka; pohoršení' 
ba;a:da; - ne[)l11elt pohoršení 
ra~l , ěeho;. _ crre,jeJ1 vzbuzo

yatl pohorsení u koho; pÍ'Íčiti 
se komu. 

, anftii~ig pohoršlivv, uráž
lIVý, .neslušn:'r, závadr;ý, 

!lu1t~c{Je1t snažiti se oč, do
~~ahatl se čeho, usilovati oč 
:zadatJ 00, ' 

mttjttc{JUttg úsilí, snaha. 
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, ~lt~fr~~dJergeltlcrbe natě-
Iacska Zlvnost. 

,auitrc,ngcu napnouti; na
tahl1o~t~; e-e 5tfage _ žalobu 
podaE~" zaloyati; e-11 IJ3rocei~ 
_ pO~ltl spor. 

aUl!rcngcuil namáhav3" 
,multrcngltttg namáhání 

nama~a.;, podání (žaloby), ' 
mnJtrtdJ nátěr. " 
anlltd)c1t žádati koho oč n 

čeho od koho. 

Vl &d nfud)cn žádost; - ftelIeu 
za a tl čeho. 

&ntagontsmUS protičin
nost, antagonismus, 

,mntagonijt protivník od-
purce. ' 

vante -, approbationem 
pre~ schyalemm, pí'ed apro
b~CI; _ expeditionem před 
vyprayou; _ repositionem 
před uložením. 
~nte.cedentien předešlé 

udalostl n poměry, ante· 
cedence. 

Antecessor předchůdce, 
, • \}httl) cH ~ílec, podíl; účast, 
ucastenstvl; _ am >Berglt1eťI~< 
e1gCl1tl)llm podíl na horách' 
kata,:, _ au \Bcrgiitltl1g~foftelt iii~ 
G\:Ll~ml podíl z poplatků za 
smmky map i _ neL)U1nt úča
~tven být~ čeho, účastenství II 

uca~t m,ít.l čeho TI v čem n při čem\ 
podll nuh v čem súčastniti se 
čeho, sdíleti co : kÝlIl. 

~rutl)cH$; ~cred)uung V}'
P?C~t POdllu; -biid)c! p'o
d;lm ,kvnížka; -l)aber podíl
mk" u?astník; -tdJeln list 
podlln}'. 

4* 
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2íntÍ)raccutiutc inkoust ~httiicmU odpůrce n pro-
antracenovv. tivník židovstva, antisemita. 

2íutÍ)ra~" med. uhlík, nežit 2íntiicptiea léky protiroz-
ohnivý; ,-eter. sněť slez~n:1á. kladné n protihnitobné. 

autf)un phčiniti, uČlmtl; 2ínt1iú obličej. 
®emalt _ násilí učiniti, zná- 2íntrag návrh; - anhingen 
silniti' dopustiti se bezpráví podati II učiniti návrh, na
na kom j' al1gelI)an iein (ballíld), í;a~ vrhnouti; - ani ~trajNriolgllng 
5
U

) b~,ti dle toho. návrh na trestní stíhání; -
2bttiúcttcOJetetn spolek navrhnouti; _fidler na-

proti žebrotě. vrhovatel; -ftcíínug navrho-
2íutiearboltet5euger vý- vání. 

robce antikarbonu. cmttagclt navrhnouti; fícI) 
2ílttiCÍ)ambrc předpokoj, - nabízeti se. 

pl"edsíň. 2íutt"ltgs-f(n:muf!lt" formu-
antiď)ambrict"ctt čekati v lál'návrhu; _tabcHc tabulka 

předsíni, doprošovati se návrhová; _l.Ict"faÍ)t"Clt řízení 
pí'ízně n'či navrhovací, k n;\,vrhu zahá-

2íntid)lotfafltH továrna j ené. 
na antichlor. antreffclt zastihnouti, za-

mttidlrctiidjct" iBertra;'\smlou. stati, přistihnouti koho; se
va o používání v~ci za~ta;re- tkati se ,kým II čim. 
né smlou,-a antlChretlcka. antrctcn pl-istoupiti, při-

a' ntl' cipando (\lorl)tJ1ť\n) na- k "t' nastoupl'tl" ~rOCl 1 ], čemu, CO, 

před, předem, po předu, před- eht IJ(mt _ nastoupiti na úl-ad, 
bermo. uvázati se v úl-ad, ujmouti 

~(nth:iV(ttion braní pře- úřad: ť-)t 58erl'et~ _ přihlásiti 
dem, anticipace. se k 'důkazu: (staročeskY státi k 

2ínttd\.1attl.Hate = 2f1tti~ důkazu); e-é ctrlJjd)ajt - uvá
cijJatrate: -51l~{nltg placení zati se v dědictví i (-n 1ffieg 
předem. _ vydati se na. ?estu; e-c 

~(1tticiíHdtllte lhůta splat- 0traje _ nastoupItI trest. 
ná pí-edbermo, Pl·edem. . . • 

antici"tcrelt l)ředem brát.,], m:lttret~~g nastoupem ~ě. 
+,.t o čeho. uvázanl se v něco; - e-~ @e", 

předem činiti, anticipovatI. \DeJ;'6eSi živnosti; e-r ctr'6jcI)ajt 
UtttUHlt protijed. dědictví: Hl 'Z'le\lJetíe?l důkazu, 
~httiVllf~ic odpor, nelibost, stání k důkazu. 

nechuť. d d v 
2íntiqnm: obchodník s~ ~httl:iefl P:=,P,u -' po n.et, po-

starožitnostmi n se starvmI I hnutka, nalehal1l, motIv, po
knihami, antikvář; _lJiHr,~' \ nuknutíi a~\j dgenel11. - s~m 
~ltltl:lhmg obchod se stary- od sebe, sam z~ sebe, sal~ 
mi knihami, antikvárnÍ. sebou, samochte, z vlastnl-

" 
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ho popudu; _ ~l)n (iBie2) pří-! telstvo, zástupnictví, za
hon, d':,by;ka: -rtemcu remen stupitelství. 
pohane?l. , . anlUllftj(Í)aftridj zastupi-

~ítttrttt nastoupem (uřadu, telský, advokátní. 
tre~tu atd.). v . 2ínlllaUs - gebiir poplatek 

~!tttlU(lrt odpoveď; _ rrelJen za zastuj)ování' h .. "~,,,"_ d vdv," , -f'~v ...... ,,,,-
o.. pove .:tInač, z2dpo:;-í~a~i co; 1J(Í)\Jocat.eltj:rocej?l spor n proces 
úl)J1ť _ lanen neoapovedetI nač, advokatsk"·. 
nezo~povídati :~; '-: \Jer)\)ei~ern .. ';lltIUltul:lcfltpřicházeti, při
odepll51, oclpo\ ed, _ lJeóal)ft .J~tJ na koho i pOJmouti, zachvá· 
odpoved zaplacena ; -eor~ tl ti. 
t;ciilv(l~l:ICl:3farte kor~sp?n- 2ínlllltubhmg vznik, zá-
aencnl hstek n dopl~lllce chvat. hnutí. 
s od~ovědí; v -fď)t'cibcn pí- Uuwiider čekatel. čeka-
seml1i\ o.dp~vecT; _tdcgramm nec, nápadník, ' 
telegrsilcka odpov~á~.. v UnluCl~tidlaft, čekatelství, 

v a~t~lU(lrtClt odpovedetl, od- cekanstn, napadn; ctví ; - aut 
vetltl., . _ e-Jt iBerjorf}UU!J~be31lg nápadní-
.. autlU.~dhd) odpovH1a.]e n ctvi požitku zaopatj'·ovacího. 

-J1C n -JIce k čemu. anlUcilCU odkázati koho ke 

~h~tlllťlrtS - l.I~r~etgcrltug komu n k čemu; poukázati co: na-
odeprem odpovedl. říditi II uložiti komu co:' ben 

anl.lertrClttCtt svěi-iti, ode- ®eí)alt - poukázati služné 
vzdati. poručiti komu co. (k v.<·platě), poukázati v:)'-

Uuuertrmtltug svěl·ení. platu SlUŽ~lého; bar, f. f. ~je!ter~ 
aul.lcrlUmtDt příbuzn)7. aJllI ali3 gend)ílid)e0 !lliaifeucaficl1' 
~.htl.l~ríl.l}~nMfdjaft příbu- am~ ';Ch)) a~t!je_\tl~ejen c: k. ~l~adu 

zenstvl, pnbuzellstvo, beIlll~u .)ak,oz,to. Sll'OtCl .po-
2{ltItJ~,ď)S ri'írost

b 
přírů- kl~~~l~_ se uKl~,da; ~l1ge\1.11eje~ 

stek, pnbyteK' vzrust· na- ~~l .:oCtwg poukazana suma n 

rústáni: 1illlož~ní se' castka; -bi ber 'li_e pouka
o ItnlUcídJjeu

o 
vzrůst~ti, při- zující ..cl~a )2~': d}n~ník po

rustatJ narustati' množit; ukazllJlcl venteh J1110U po
se; vZl~áhati se. ' , hlec;ávku) i , _e 58ebilrbe úl'ad 

2htl:l.1(H1Heu množení se: pou.{azu,l;Cl. , 
vzmáhání se; narůstání. ' ~h~lllCtlcr navodce, rozka-

ílhuultH zástupce; právní zovac .. ", ' , 
zástupce. advokát. . UnlUCtlc3dtel:poukazKa n 

" ' BY\' , , ',. .' ced lllka poukazllI. 
_ Ler "1.l,\Jocatenf~ntl~tel; d",. za- 2htluciSgut z boží o k'
stupce advokatm komory. zané. p u a 

í}ht~aUfd}ltH z3;stupování 2ínllleifttng poukázka. po-
pravl1l n aovokatm; zastupi- ukaz, návod, pokyn; nádi -
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be1l @eletle(i dle předpisu zá- pošt. používání soustavy zná
kona' ._~ ber ffiiiď\)ergiitung \)on mek Doštovních (při placeuí tele· 
@e6iir'en poukaz na náhradu u gramů);" 3m - tommen přijíti 
náhrady (u vrácení) poplatků. v užívání, užito bfti, užívati 

'llltwciiultgs.Manfeti blan' se' in o 3m - břingen užiti 
ket na poukaz; _Inuf} éeh~ uvésti v užívání II v plat
kniha poukázek; -budlc{ no~t 'o; ~FcutiOll1lnlittei gegen 
knížka šéková II poukázko- S. hl _ bTÍugen užiti exekuč
vá' _tlectet dekret poukazo- ních prostředků proti komu; 
va~í; _gebut p~uka~né: _ iiuten vztahovati se k čemu; 
-tedlt poukazovacl pravo; hoditi se; He geiei31iú)e 5Se~ 
_uedelJt ber ')3oíti\larcaf\e po- íttPllllUUg ,iinbet ~u b~eiem. ~alle 
ukázkový obchod poštovní reme _ zak~;1l1Y predp~s se 
spol-itelny; _l.Jetotllnultg po- na ten~o pnpad n~hodl'vne
ukazovací nařízení, poukaz; \ vztahuJe; zakonneho "pred;
nařízení II rozkaz k vvplatě, pisu nelze v tomto pnpade 
vvplaty. "užiti; ter UmftCllIC raun au. ber 

. 'llttt1.Íeisl.Jetfal)tett cel. říze- _ gegeuroartiger 'Iluorbnll~~ lltÚ)~(i 
ní poukazovací. v' ,~l1bent ok'?,ln.o~t. nemuze 111-

Illtweltl:lbat upotrebltelny; c~ho . zmemt.l,v .aby tohoto 
_ leill hoditi se k č,mu; vzta- \ predplsu PO~~l.tO l~~b~·lC;; 
hovati se k čemu. hoditi se nač; in _ rreten veJltl v UZlVam; 
bie 25orjú)rijt ift ~ předpisu lze ~a(i @eje12 tr~~ in -:' zák?na.po
použiti, předpis hodí se uač calo se u~lVatl; cl. J?~ :n --: 

vztahuje se k čemu. I í0l11111en lna se pOUZltl ceho, 
u 'llttwettl.lllatfcit upotřebi-: má býti zavedeno 'o. o 

telnost' _ e-r í(5orjúlr1\t vhod- \ 'llnluenl:lungsart zpusob n 

no st př·'edpisu u (opí,~je ,,1 zdali I druh užití. . , . ' 
lze předpisu užiti. .' ~ltWCt;?elt ~JednavatJ, sbl-

Ilnluettllcn užiti, upotřebIt! rah; na.Jlmatl. . ", 
ě,ho k čemu; vynaložiti co nač; ~ttl~c~í)lm~, zJedn~v::n;, 
vztáhnouti co k čemu' e-e 25úT< naJlmanl; sb Ham, shanem; 
laHij! _ použiti předp'isu, vz!~- \ - ,t-011 }J1i!itar:perion~:1 1,l~jímá
hnouti předpis kč,mu; Hl mttf~ III vO.Fn~; - t-~11 pJ(;t~1te~~nt on 
bentng~' o ~rja)merlm!j~l1l11ítallb e-nt 25ereme sbuam clenu pro 
_ použiti okolnosti polehču- 1\ spolek. . . 
jící n přitěžující. ťntltlcrfclt hodlt;. na koho II na 

'llnltlCltDttug použití, 0- \ co; Sťan _ omí~atl .vápnem; 
brácení čeho k čemu; ge\1Jerb~ \ S-l11 el. _ vytykatl komu co, 
Ita)e _ živnostenské použí- obviňov..ati koh:,' č,ho. , 
vání' fhmgemiijíe _ be~ @ejei2e<3 I IlttwC1cntl p1'ltomny; _e ~~~ 
obdo'bne užití zákona; _ be~! t-olťmmg obyvatelstvo pn-
@5\)ltem~ ber ~eíegra\lí)enmar1'en \ tomné. 

. 'lluwejcul)eit přítomnost; 
tll _ u přítomnosti, 

,'llttwutf omítka; výčitka, 
vytka; _e>.:l)ebenvyčítatico komu. 

~tt5abf počet. 
'lltt~cige oznámení. ohlá

š~ní, pl'ihláška, opověď, udá
m, zpráva; _ beíl ~ontrormejíl~ 
a:p:paratef! údaj kontrolního od
měrného přístroje: _tl Uber bie 
:2ienftbeaiige oznáméní služné
ho, o služném; _ óeílllf1l 
@5teuernaclJjicÍ)t oznámení za 
účelem prominutí daně' _ 
fteuer:pflie!)tiger 25wl'enbllltgoťt-Otl 
ffieíert-ejúubfi oznámení, že 1'e
servních fondů se užívá po
platným způsobem (způso
b~m, který zakládá berní po
vll1nost); _ be?> ~intritte(5 ill bie 
elener.:pfíia)t ohlášení u ozná
n~ení, že nastala berní po
vmnost ; _ óel)uj1l @5teller!ú< 
jclJUtlg oznámení za účelem 
výn~azu daně; _ erílatím, aur 
_ bnngm udati, oznámiti; -
umerlafien opominouti II za
nedbati oznámení, neučiniti 
oznámení. 

~n;cige·b[tltt oznamova
tel, věstník; -bltCí) kniha o 
oznámeních, udáních; -btt~ 
teatt oznamovací ústav n 

kancelář; -gebiir poplatek 
z~ oznámer;í; .. -pflidlt po
Vll1110st oznamltl; -3cUel lí
stek ohlašovací. 

aU5cigen oznámiti, ohlá
siti, udati co; zpraviti o č,m' 
Fe!) - udati se. ' 

'llU5ciget udavač; ozna
movač; vestník. 
~lqeigct$~ o ~rgtcifets-
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atttljeH udavačné u postižné 
přistižné, udavačský podíL' 

'llujciguttg půtah. 
att~ctteht eL osnovati u 

strojiti co; e~ rohb cl. al1ge3et~ 
teít kuje se II osnuje se co. 

'llu;cttret strůjce. 
tllt3ief)en pdtahovati, lá

kati; dokládati se Čím; allge~ 
oogen dotyčný; -ll přitažlivý 
lákavý; svíravý (lék). ' 

'lltt6ieÍ)uttgsřtaft přitažli
vost. 

att6iigHd) narážlivý; jízli
vý; _ ieil1 mluviti narážkou. 

'llu3ugíidlfeHjízlivost, na
rážky. urážlivá slova. 

att3untlen zapáliti; dn S2íe!)t 
_ rozsvítiti. 

A. p .. {anni praeteritD minulého 
roku. 
. 'llparto (té, 'Il:pj)afto) proná- . 
.lem zeměpanskS'ch důchodů, 
apalto. 

'llpattage apanáže, úděl i 
al{\ _ [leben dáti v úděl; _11 

ber \.lJHtglteber be13 Jťaijerf)al1íe í! 
úděly členů císařské rodiny. 

apauagietctt vyměí'iti II 

dáti úděl n apanáž. 
Ilpart zvláštní. neobyčej-

n}', apartní. ' 
'llj.Jatbie lhostejnost, ne

všímavost, netečnost. 
~pertUt otvor, ústí; nvol

nění n uprázdnění místa ú
řeqpího, apertura. 

~j.JfefltJeiubihttlfCt o bchod
ník vínem jablečným. 

a piacere dle libosti. 
'llj.J{omb kolm)' směr; ji

stota. 
Il~Hjtlmifdl nezvratný, ne-
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zbytný, naprostý, nepochyb
ni', apodiktický . 

. ttl.loftitifdi vylučující, apo
kritický. 

IWOft:íjpíJ(ifdi) lJodvržený, 
nepravý (spis). 

~l.lorogie obrana, apologie. 
~pop{erie mrtvice. 
~l:Ioitattt odpadlík. 
a posteriori na základě 

zkuiíeností, z přezvědu. 
~po~ttopf}e apostrofa, o-

bracenI se (v řeči k někomu). 
~,j.l(Itf)efe lékárna. 
2lpoffjcfer lékárník; -ge~ 

ljiIfe pomocník lékárnick}'; 
-getiit!;e nářadí lékárnické; 
-gewerbe živnost lékárni-
cká; -gteminm společen
stvo n gremium lékárnické; 
-inftrnethm instrukce lékár
nická; -Iel;te učení u lékární
ka; -ld)rhug učedník lékár
nický; -lllCfClt lékárnictví. 

Appalto viz ~1JQlto. 
~1:Ij.Hn!tt p:Í'Ístroj, aparát; 

-fiiitdien tel. skl'ínka (ph,trojel; 

-fa ften s kHi't (při,'roje), vn ěj ší 
skí'íň; -fota! varní síň (v liho· 

ym); -lt"utD stěna přístroje. 
~pJ.llu·teuHmt byt, pokoje, 

obytná místnost. 
~j.lpellaltt (~1J)Jerrath'u~\1.'Cro 

lier) odvolatel, apelant. 
~pl:ldlttt soupeř odvo

latele, apelát. 
~j.Jj.lcllathl1t odvolání, ape

lace i -$-gcridjt odvolací II 

apelační soud. 
ttj.Jj.JcUicten odvolati se ke 

komu (z rozsudku): apelovati na 

koho, dovolávati se koho, obra
ceti se ke komu. 

~*,penl!i~ přívěsek, doda
tek. 

~*,*,eteetlÍion osvojování 
pčedstav, apercepce. 
~ppedincutieu příslušen

ství. 
~lJpedineu3 - itiid'e sou

částky pHslušenstvL 
ttl:lpetttHď) chutn}".. 
~j:ll.JťtitIojtgteit nechuť 

k jídlu. 
apj:l{aUtereu urovnati. 
~ppran$ potlesk, tleskání. 
aj.lpfidcreu a,plikovati na" 

vztahovhti na,. 
~j.1voiut zbytek, do-, pří

platek; díl akcie: úpis. 
2(j:lptdjeni'lenf postižitel. 
2(pj.lrc~ettllente1t - Drifte! 

třetina postižitele II postižná. 
~pvte!;eltfiou postižení. 
~j:I,pteteut apretář, upra

vovač. 
2(lJl:lrcint úprava, apre

tma; -auftaH apretárna, zá
vod apretmni; _adifel~iiu' 
Met obchodník věcmi apre
turnímí; -bcrfafJtClt způsob, 
postup, pochod upravování, 
apreturní; apretování; _IUtt o 

ten zboží apreturní. 
~pl.lrctUtS-5ItJCd' účel ú

pravy II apretury. 
ilrpPl'oba!trHt schválení, 

aprobace, potvrzení. 
aN1tol.licrclt schváliti. po

tv'"dili, aprobovati. 
~lWtobi1ioltiťttmg záso

bení; -s-uladt zásobovací 
trh. 

ttj:ll.ltorimaH\J příbližný 
(-ě); _c 5.Bcmeflung příbližné 
vyměření. 
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a priori z předpokladu,: způsobilý k práci; -rOS bez 
z domyslu, z předu. práce, nezaměstnaný; -fdjcn 

~!luilehuct vodovod. 1. (adj,) štítící se práce, vyhý-
~!lUiltieltet6engCt výrob- bající se práci, lenivý; 2. (subst.! 

ce akvarií ~-irlJen viz :ITrhtt{'jd)eu. 
~qni11;liclttgebiit vb 2Iequi, ~tlJeHS-illt$Utaf1 výměra 

tlalent~gelJiir. práce; -ausjtaub stávka; í8ero 
~r ar (plošná mira) 100 ln 2. bil1renmg" 5.Beileglll1fj be{\ _:llt~, 
~raometet hustoměr. ftal1í:e~ zamezení n uklizeni 
iitat'hlf vi, aerarial. stávky; -Ílcbhtfjuugcn pod-
~tbeit práce; 5.Befteffllllg UlID minky pracovní': -!Jltď} pra-

i!5cU6ringllng e-r _ o bj ednání covní knížka; -coutad tel. pra. 
a vykonání práce; -gcber covní dotyk; -balter délka n 

zaměstnavatel; -!te~mct za- trvání práce; -ciu~ťH pošt. a tei. 

městnan}', p1'3covnik, dělník; pracovní jednotka; -eiuj1er~ 
-Htom tel. proud praco vní; (nug zastavení práce, stá v-
-ftnHulcituug tel. vedení p1'3- ka; -f)ans pracovna, kázni-
covního proudu. ce; -jourrlltl pracovní den

atbcHeu all et. pracovati ník; -haft pracovní sila; 
~ čem no n"o. -re~ter učitel v práci; -fe!]t' 

~rÍlelter dělník. pracov- ll. (oljubetf)aftuiffe pracovní 
TI [k; -cofoutCU dělÍlÍcké osa- poměry v příčině učení a 
dy; -fatc!,!otie třída n kate- mzdy; -{eiftlmg V."kOll, ko
gorie dělnická; _ftanreuo nání práce, pracování; 
betfidjcrungscmftaU neIIlO- -{eufe dělníci; -!O~u mzda 
censká pojišťovna dělnická; n plat za práci; -mauu 
-l.wIi;ct dělnická policie; c1ělnik; -mafdltnC stroj 
-frlJaft dělnictvo; -fďJut, 0- pracovní; -mat; míra prá-
chrana dělnictva; -unfaU ce; -mCuflC množstvi práce; 
úraz dělnick}"; -lmraffi.ler' -mictf)aus dělnick~- dům 
fidjetnugsrmftaft úrazová nájemni; -ltcljmer pracoY
l,ojišťovna dělnická; -tmtero ,ník c1ělník; -panie pře
ftiil;lmgsbCteht Ulit i\'úlIb' stávka pracovní; -í.Jťl'foltllle 
dělnick)' podpůrný spolek a per~onál dělnicki', dělnictvo; 
Jond j -bCtDicnft výc1ěle k mL,to práce; -l:Itiimic 
pracovní II dělnick:í,; pracovní odměna n prémie; 
ťf}erun!1 pojištění dělnictva;. -taum místnost pracovní; 
-betseidhti$ seznam dělní-' -lďjťu vyhýbání se práci. ští
ků; -woljmmgctt dělnické tění se práce, zahálčivost, le
byty. nostj_i ((Jeuet zahaleč, lenoch; 

~ltbeitcdlt dělnice, pra- -fď)lde škola pracovní; -itiit, 
covnice. : fe dílna; pracovna; -ftted'e 

Itt'ÍJeit$-fii~ig schopný n I (6d ber 0ď)neeabraUl1Umg allf 
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ben ®traflen) pracovní trať. (při , l?ac~tovn~ n nájemní; roční 
odklizoyánísněhu na silnicích); _~tttttllll UrOK n ~uchod. . 
úraz ph práci; -berhiiftuHie i are~tbtere~t propachtovatI, 
poměrv pracovní; _bermtU'. pronaJmoutl. 
Iung prostředkování n do-' 2!reltbierltltg pacht,nájem. 
hazování ~. opatí'ování p;á: 2!teOl'~g ~~ud) are.c:r;ag. 
ce; _uctttd}tuug obstara~1 atg ~ly; p'n~nJ;; -h}tt$ ob-
prilce, vý kon pracovní; -3ett myslnY,)~t1vy, uskocny. 
doba pracovní; -seug nM'a- 2!tghlt uskok, obmysl,lest, 
dí (pracovní); _jcugnis vy- lstiyost, obmyslnost. , 
svědčení o práci n pracovní 2!tget nevole, zloba, hnev, 
n o způso bilo sti k práci. ml:~utost. . . . . 

~tbcitfamfeHpracovitost.. Iltg~~~t. ZlO?ltl,. pOpudItI, 
, .. 1 •• 1 rozhorCltl, hnevat1. 

Ilt~ttrllt. dle vo,l;e ,uva.1:y, . ili:rgetni~ P?horše~í; ii.fie~::' 
dl: '.,bstmho UZILUll, aj bl ltd)e~ _ veřeJne pohorsem; 01' 
trarm. .. . , ieJ1tliCĎe~ _ erregen vzbnditi ve-

~rta~t~.l!t lek taJ~~',_ . řejnépohoršení; _ nel)U1etl po-
IUÓ)lltlttldJ zastaral), ar- horšiti se nad čím. 

chaisti.?ký. ,_ t vo' \lhgnment důvod, v:)-vod, 
~tďJllo{ogtld! ~.arozltm- ~(tgnmentation dokazo-

cky, ar:c~~ologlck~ •.. ,. vání, odůvodnění, důvody. 
~rďJ~btoeci~ ar:mdrecese. atgnmenti~rcu d?kazc:va-
~táJ~tcft ar,cllltekt.. ti. dovozovatI, uvazovatI. 

. ~(t'd}ttcftotpf ar:hlte.k.to- : 2!tgitlO~lt podeZÍ'en\ ne
mka) ume:lI ,stavltelsl,e n důvěra; _ erregen \mdlb po
archltektomcke.; nauka o u- dezřenÍ býti podezřelÝm' _ 
mělec~énr staV;ltelst.vl. . pcgen miti podezření n "nedů-

lud)tteft(ott)tfdJ arc!11tek- věru nedůvěřovati. 
tonickt . .. atgitJii~neu (též argínoI)uen) 

íl(rďjtb al:chl;'; _gcbu~ po- . míti podezl-ení na koho, pode
p~atek ,archn:'l1l; _gc!)ctt)tanll zírati koho; tušiti co, domnÍ-
predm~t n vec a;·c?!vm. 'lati se čeho. 

~tdJtb ar archlVar. atm chud ,7" _ roerben (z)chud-
2!tděrcugm:llc císařská tě- nouti. "' 

lesní stráž. 2!un rámě; _ cejch. (bet lffia" 
~rea staveniště; prostora gebatíen) rameno (nménko vaha

n plocha pozemková; area dlovi); _biullc páska na ruce; 
(plošný ob"h po"mlm). -Í)of)ie podpaží; _hwd}cn 

~teit1(c) pozemek, plocha. kost ramenní. 
~tenbator pachti-ř, ná- 2!nnatnt výzbroj, výstroj, 

iemce, arendái\ armatura; _s-forten druhy 
~renllc pacht, smlouva výzbroje, zbraně_ 
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2!ttttce vojsko, arrlláda; tnng nadace chudinská; 
-bcllarf pot.i"eba armádní; -iunllet5cUe cela na smrt od-
-bebutfuif1e potíeby armád- souzeného; -nntetlJaft výži-
ní; -bercM vojensk:)' rozkaz, va chudinská; -lttttctitiiJ;nug 
armádní rozkaz; - frcu5 vo- cl1udinská podpora; _uutet' 
jenský kříž; _tectuticrnttgs'! ftiiiltmgspflid}t povinnost 
gefcJ; zákon o vojenském k chudinské podpoře; _ua~ 
odvodu; _!.let'ortl1tttugsblatt tet otec chudinsk:í' n chu
vě"tník vojenský n armádní. d:í'ch; _úctmogen chudinské 

2!tttten-ultjíIlH chudinský jmění; _UctPfXegsfoficn chu
úsrav n úřad; _lllt;taHcw dinské náklady vydržova
IJbetitttfiid}t vrchní dozor cí; _tlctpflegsfoftcn-ctfuJ;att' 
nad clmdinský-mi ústavy; Hltná) nárok na náhradu 
-ausfd}nfs výbor chudinsk:í'; chudinských nákladů vy
_bd~cHung podělování chu- držovacích; -uetfotllnng za
dých; -bndJ kniha pro ehudé opatl'ení chudinské; -UCt' 
žáky: zdarma; -eaffe pokbd- fotgnngsauftaItcn ústavy 
na n kasa chudinská; -COltt- k zaopatřování chudých; 
miHion komise chudinská; _\.ledtdet zástupce chudých 
_btittcI třetina chudinská; n chudinský; -Il.lefcn chu
_eib přísaha chudoby; -chl' dinství. 
{(tge chudinský vl< lad n pří- attttjcfig bídný, nuzný, 
spevek; -fonb fond chuclin- zchátral:í'. 
ský; 3umeiíung \)on @elbítraim 2!mtttt chudoba; -s-3cng' 
an ben _jonÍ) pi'ikázání penež- ttis (-fd}eiu) vysvědčení chu
ných pokut chudinskému doby. 
fondu; -fullte povoz chu- 2!ttUngClttcnt uspořádání, 
dinský; _gclttetnbe chudin- úprava, aranžment; dohod
ská obec; -gefci; zákon cl1u- nutí; cin @eicbčif!iJer - abroicťell1 
dinský n o chudinství; -llans burs. obchod aranžmentem 
chudobinec; -htftitnt chu- uzavříti; -bogcn burs. aran
dinský ústav; -forten nákla- žovací arch; -flntean pořa
dy chudinské; -ftanfeupfíc' datelská kanceláj", pořad a
ge péče o chudé nemocné; telský n aranžovací úřad; 
-fn~ chudinský kuks; -pet' ofjicieUeíl _ oficiální aranžo
cent (_ptocent) stoHna chu- vad Mad; -gefd}iifí bur', 

dinská, procento chudinské; aranžovanv obchod. obchod 
-pflcge péče chudinská, o aranžmenťem u~avřený ; 
chudé; chudinství; -l'ftuttbe _Or'!lttnugbm-s.aranžovacířád. 
obročí, v:í'živa chudých; -po' 2!rreft vězení, vazba, ob
H3Ci policie ch'J.dinská; -teď)t stávka; mil _ be!egm obsta
právo chudých n chudinské; viti; _ \Jerf)iingen Uber S- uvěz
-Hener daň chudinská; -itif" niti koho; -foften náklady ve-
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zenské: _protocoU seznam at1cuig ?trušíkov~';,_e 
vězúů;' -lítafl: vězení, trest6(iure k,'selma arsenova n 

vězení; _uifitathm prohlídka otrllšíková. 
vězení: _borftcf}et (dow"') ~ri,euH, srv. 'lfrieu; ,,_fatbe 
vězenskv: _tuctber žadatel otrušlkova barva; _Iiuttc huť 
za U"ězllění. na otrnšík; _uetiHH.i'tntg ba-

lení otrušíku. 
~ttefhntt trestanec, vě- ~tie1titllnen arsenikové n 

zeú; _eufu~te povoz věze;l:;: otrušíkové sloučeniny, arse
ský, s vězl1l; _enttHtďje stl'az 

v k' • A.'V>"'Ult nikalie. vezens a: _Cn.tllluJ"'" ~rt ZjJŮSO 1J., druh, .i akostj 
strážník vězensk.í'. d h 1 _ ber 1:efegraU1111e TU te e-

atreftictclt u vězniti. gramů; _ i:er í.Ber:paďung drn~ 
~(rreftiCttntg uvěznění. n způsob obalu n zabalem 
Ilrreth~telt zadržeti, za- (zaobalení); lJ.\5are \)011 U1~tt!e, 

tknouti. uvězniti, aretovati rel' _ unC (SiEte zboží prostred
koho; 3.' arretiert I)altm vězniti l1í(ho druhu a) jakosti j i!ů11 
koho. gle\ď)er _ stejného druhu. n 

'llttetlctUltg zatknutí, za- způsobu; h'gcnb \Deícf)er - J~
držení; _terSDrucfacf)je zabave- kéhokoliv druhu; jetel' _ kaz
u í tiskací osy; _s-telÍlt právo dého druhu; 111 ber - ta~; 
stavní. anf irgenb e-e _ uěktemk, ne-

'!íttlia (~Xl1f\elb, SDara11ga~e, jak; _ uub QI\dje způsob; -
SDarcnljga1Je) závdavek (též ht- uu::' iilleije ter iille\ter1Jcjl\Tbmmg 
kup:' způsob další dopravy; -ť1l 

at,r13glll~t domýšliv:)', na- bOU 0:orrejpcubfl13Clt pošt .• tel. 
duty. drzy. druhy dopisú n ko1'e81Jon-

- , den ce " _e1t ber €rrajen zpi'l-
,u,.t"".!'''t',. OSObl'~ost, dr- o· U< .. """ J 'o sobv n druhv trestu; _elt Der 

zost. nadutost. í.Berheel1e11 způsoby n druhy 
\!l~t!lltl:lienmgzaokrouhle- zločin"1. 

ní, arondování, arondace; -:- ~dctÍC tepna. 
bOll zaokrouhlem, i!{l'tifc{ článek, člen; ~čet. 
zcelení. zcelování pozemků; položka (denníku) ; (druh) 
-$gcíc~ .zákon o zcelování n zboží. věc, př'edmět; q.plo, 
arondaCl (pozemkůJ. bier1J,,;'er _ třaskavina, věc v:v-

arsén, otr,ušíkj v~e, bušná n třaskavá; _umntttCt 
bieC\et1eíl _ samoroclv otruslkj ;;í"lo 1)ředmětu n článku. 
_tlriiiHnat preparát otruši- v V~tt\llctie dělostř'electvo; 
kový. _llÍ}tCff1Jfail střelnice dělo-

atlcn~iiltig obsahující 0- stí'eleckáj _5cugsh~lJot skl~
trušík: _e Q,erlJil1ímng s!ouče- diště dělostřelecke, zbro,)111-
nÍna obsahující otrušík. ce dělostř'eleckáj -acngltlC' 
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fcn zbrojnictví dělostřele-! ~$licft-vappCet~engct v:)'-
cké. 1'oba asbestové lepenky; 
~diif umělec, -tuarCnet5ettgcr výrobce 
atHftifď)e0 G:igeniÍ)u1l1 umě- asbestového zboží. 

lecký majetek, umělecké ~11cenbcltt předek, ascen-
vlastnictví; právo autorské; dent. 
_e~ iillerf umělecké n kraso- 2ffďJ lipan. 
umné dílo. ~iď)c popel. 

'!ír6uci lék; geje12l1.'lbrtge _ 2!fd)cu-attsfu~reltuar po-
zapovězený lék; 3u6ereltete _ pelníková chodbice; -Iiiinb~ 
připravovan}- lék; _Cl1 3lt1Je~ Cer obchodník s popelem. 
relten I) berelten léky připra- Itfepti1(~ bezhnilobný. 
vovati; _Itttifcllék; -fnliti, '!íi~íJItU asfalt, skalní smo-
fat lék, léčivý výrobek; la; -tlaď)vap~c-fa!Jrif továr
-fajíCH skřínka s léky; -hmit na na asfaltovou krycí le
lékoznalství; -ttttttd léči '10; pen ku (na ,t,"hu)j -Ct;cuger 
-H.ieciIlHtiit specialita léko- V~-lO bce asfaltu; -fif3 (3ur 
vá, zvláštní lék; -it~ff léko- SDaď)eil1beďuug) plsť asfalto
vá látka; -ta~e sazba n taxa vaná (ku kr)'tí sthch); -Iiiinbfer 
léková; -tarvreis cena saz- obchodník asfaltem; -Icgcr 
bová za lék; -ucl'biiummg asfaltovač. 
zředěný lék, zředěnina léku í !11i1J6aíticter asfaltovník. 
-bctfďjtcibung předpis léku; ~Hí.IJlioDm kopíčko; -hto{, 
-11.Jllrc zboží lékové; -3ubc~ leu hlíza, bobule kopičková, 
reittmg pl'íprava léku. \!Cfj.lf)\)):ic med. omráčení, 

~ír3t lElka1'-. zdánlivá smrt. 
~r5t-gťbiir (-gdb, -{O~U) \!Cií-'il'md čekatel, čekanec, 

léčebné, honorM lékaÍ'ův. žadatel, uchazeč, aspirant. 
2!t3tc - fatttmcr lékařská ~(finltiel'ttug asanace; -5-

komora. t,U)OIt asana(~ní obvod. 
iil';tHĎJ lékaÍ'ský; _ť ~11~ 2Hfccurllut pojišťovatel. 

crbuUlt!j lékai'ské mIřízení; \[fff CCUl'IlU; pojišťování, po-
_e Q)ef)(ll1blull!,\ lékai'ské oše- jištění: _agcntiejednatelst\ 1 

třování; _e~ 0)ntlld)ten lékař- n agentura pojišťovací; -,m
ské dobrozdání; _ť .~iffe po-: ftaH pojišťovací ústav, po
moc lékařská; _e .\toften I é- ; jišťovua; -lIticf viz _pofi;lť; 
kařské náklady: _e :J3rarí(l _ge!iíir pojistné; -gefd)iift 
praxe lékařská; 8ulailultg 3m obchod pojišťovací; -geíeff~ 
_e!1 '13l'arlíl připuštění k lé- ilÍ)aft pojišťovací spole6nost'j 
kařsk é praxi; _e í.Boricf)reibnttg -VoU;eC pojistka; -l-lriimic 
lékařsk:í' pi'edpis; _cíl 3eug~ pojišťovací prémie; -riid~ 
nÍl3 vysvědčení lékařské. ftanll nedoplatek pojistné-
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ho i _bC,drag smlouva po- přídavek, pl'íplatek za vý-
jišto;cacL ooV , pomoc. 

1l{f1eeurat. POJlst~~:.es. , aifiiticrct! (v~y)pom~hati, 
~ffceul:atunt ]l0Jlstem, a- přisluhovatl, aSlstovatl. 

sekurace j _s-gcl.iiir pojistné. ~f1odatiou sdn~žení, spol-
a1fccul:Ícrcu pojistiti, po- čení, spolek, spolecno~t,.h~o-

oovst'ov'ati asekurovati, madná osoba; roed)l el\emge 
]1. ",' , I k 
. ~11cut-jaf)rgaug ročník! U~er.l~óe~0- v,z:aJem,ny spo e 
odvodní j liitc . ~.ezna:n od-. d~d: sn:y, vzaJemne druzstvo 
vodní; _Ioeahtat mlstnos~· dedl~ne;. _. 
odvodní' _ (:Recruteu > ) mall ~11octltttt)ltS - nrm.a ~po
míra od~'odní n asentní (miN lečná firma j _prntCt~ zas~
delkoV! užívaná při odyodech k vOJsku); da sdružovací n spolcovacl ~ 
_uummcr číslo odvodní; -rcdtt pr~vo sdružovací n 
-id)~ilt ?dvodní lí,st~k. spo19°v:,?1. " 

ali cuttCl:CU od vestl (k vojSku:, i ~11 o~~e sp01ecl1I k: V' . 
bráti na vojnu. asentovatl. i alt,?c.ncrClt ltd) SdlUZltl se, 

~ffCltticdcl: odvedeni-o SpOl~ltl vse . v> , 

ll(ifcuticl:ultgodvod,asent; ~lt ve~ev;. -901; drlVJ 0-
_s-{ic~id odvodní okres; -s- klestk.ove; -lt~cu klest, ~l;
commiffhm odvoGní komise, stí; _ltre~tg~~muttlt,ii sbira

~flcffor pHsedící, asesor. ní.n .,dobyvam klest): .x 
~ífigltaltt poukazovatel, ~lí1flcn ratolest, vetvlvka, 

poukazatel. poukazující dluž· podriistka, h,aluzka. . 
ník. asignint. ~ifl)ma zaducha, dycha-

m.ffiguat poukázanec, po- i vičn~st. . VH v , . 
ukázan\' dlužnik, asignát. ll(lIJ( ,utoClste" utulek, 

~Higttat!lt' poukazník, p,~. -l:cd}t pravo, asyl 111. 

ukázanv věřitel asignatar. ~tdtcr dtlna n pracovna 
~ifiiltatio~ ,p~uk~z, po· umělec~á. ; 

ukázka, poukazam, aSJgnace. a- te~go na rubu: . 
alfifluicrett poukázati, a- ~tIl~tSU~ltS bezbozstvl, ne-

signovati. znaboz~~vl. v 
~IffimUatiott Rpodobení, ~ťl)etlt. lleznaboh, bezve-

přizpůsobení, asimilace. V< rel), at~_e;:ta. , .', 
~Hiftcut asistent, přvi:ru(,~l, at~etl,hld) neznabozsk} , 
~ffiftett5 pří sluha, pnspe- nevenm. 

ní pomoc podpora; _ar;t llUliem dechi_,anl)a1!en dech 
asisteniSní 'n pomocný lékař; tajiti; - l)olen dychatl; 
_comntanl:lo asistenční n po- afl)cm{os ?ezd~chy. 
mocné ve:it.elství (vojenské); atl)mcn ~'ychatl. 
_gcl.iiir pHslužné, odměna za ~t~!ol\)lial:e , vzduch. 0-

přispění n přísluhu; -3tdage vzdusl, atmosfera. 
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atm o f,p li iiri fd) 
atmosférick}-. 

~ttad}é atašé, 
při vyslanectví. 

vzdušn3', li (dražební); -htftHuí ústav 
dražební; -lnotocoU dražeb

pomocník ní protokol; -fvcfelt útratv 
TI nákladv dražební. v 

attad)icl:cn pndružiti, při-
pojiti. 
~HtaQue útok. 
attaQuieren útočiti. 
~ttcutat útok; násilí. 
~ttctttiitcr útočník. 
~ttcl1 svědectví, vysvěd

čení. atest. 
atfcitierclt do-, vysvědčiti, 

potvrditi. 
&ttraettOlt přítažiivost, 

atrakce. 
~ttra.\.1cltfa{irif továrna 

na atrapy. 
attrapicrclt dopadnouti, 

polapiti, postihnouti. 
~ttdfJttt vlastnost, pří

vlastek, atribut. 
mú-a{fltficlt žíraviny; -fa~ 

malÍgc žíravý louh drasel
natÝi -laUflC žÍrllový louh; 
_uatrou hydrát sodnat{', žÍ
ra vý n atron; -uatroufalídf 
továrna na natron žíravý; 
_uatrouíauge žíravý louh 
sodnatý i -lUaficr leptadlo. 

iiílctt leptati, mořiti; kr
miti. 

~llltttgs' aus!l.lctS v)'kaz 
stravného. 

í!Iuctiolt dražba, ver·ejn.ý 
prodej. 

tluctiolttcrcu v dražbě pro
dávati. 
~ltdhms·auftaH dražeb

na, ústav dražební; -nlts' 
tufer vyvolávač pi'i dražbě; 
-f)affc dražebna, dražební 
místnost.; -IJammcr kladívko 

~ltdoř auktor (ten. "jehož jméně 
někdo jiný věc II právo dr.žL); ('2Iutor) 

, původce čeho, spisovatel; skla
, datel; ?Benenuung be~ _>3 ozná
mení n jmenování auktora. 

Audia-tur et a1tera pars 
budiž vvsleehnuta také dru, 
há straňa. 

~ul:lieu5 slyšení. audience; 
um _ Iílttť11 žáda.ti za slvšení v , 

vyžádati si audienci; -faal 
přijímací n audienční síň' 
-l.IcrfnlJreu audienční řízeni'. 

~.ul:litor soudce vojenský, 
audltor. 

~ul:litot'Íat vojenský soud, 
vojenské soudnictví, audito
riát. 

í!{uilitortum posluchač-
stvo; posluchárna. 

~htCrlUHil tetřevina. 
\tuf na; k, ku; adv. vzhůru, 

na_horu; _ ~-e ?Bilte k prosbě; 
aUl Sťoftm ~I-~ na či útraty; 
ftrom_ pl'oti vodě, proti prou· 
dUj _ beu ~a[ pro případ; _ 
\ua!.l il11mer iilr c-e mrl iakvm
koli způsobem, .iakk~Ji. J 

aufaďcn! zorati, rozorati, 
naorávati. 

aufarbcitcu zdělati, zpra
covati; dodělati; iicI) _ vy· 
pracovati se, prací se vysí
liti; propracovat.i se 1. čeh~. 

~l!f~dicitnug (be!.l ~olae~) 
zdehinl (dříví, kmemi), 

aufiH,cn vykrmiti; rozlep
tati. rozežrati; hor. vyloužiti 
vyluhovati. ' 



v , t ba místnost uschovací n uklá
~ufbau vystaven", s. av v,' dad', _raum skladiště, schrá-, 
..... f<.. .. ueu vystavetl, z,ľ~- kl d ..... "". d t niště (množ, Č, _rallme S - a nl 

diti; stavěti 00 nač; vyz 1 1. místnosti); _uerllot zákaz 
aufbe~aHeu nechati, po: pte-, schovávání;, _uedrag 

nechati 00 kde; ehl '13rotoCoU bet smlouva schovaCl n o scho
@eriál,t_.protokol:n.,s,oudu .. 

d v t " ~(c vání. ponechab n po rzev~, de <.<. .. , 
ten in Drbnllng _ SplSy v po- aufbideu oznámi~~,.ohla-
l'ádku udržovati, . siti, svolati; vynalo~ltl; aUt 

llufbereHen hor, upravovatI, striiite _ všechny s11y na-
zpracovati (,udU, uhlí), pn~uti n nasa~iti; bm ~(lnb~ 

~ufbeteituttg~-lieelt,6 . hor, fturm _ svolatl n vyzvatI do-
povolení, .k upra,~ova\1l •. ~ mobranu. 
zpracovam (;udy , uhll), • _\tJetf~.~ ~1tfliiet1tug v oz~ámení i 
aulagc hor. upravna, _Iued .. svolání; vynalozem, n?sa
itiittc hor. úpravna n zpracov.. zeuí: _ Í)e~ ~anÍ)fturme>3 vyzva 
na: dílna n místo ku zpra- fl ~v~lání domobrany; mít -
covimí hornin. aUer straTte s napjetím n na-

attfbefietupole~š~vati,na-. sazením všech sil. 
pravovati ; phlepSltl. v ,i Ilufborgett vypůjčiti si, vy

I!htfíiefierttug polyepSe?l, i ,llužiti si. 
zlepšení, nápr~:,a; pnlepse- ~ I!htfborgClt plljčka, vi'
ná; a,~r - na prllepseno~. plljčka. v' 

aufbeÍ1.HtlJycl,t schovatl, ~~, Ilufbraudlcn spotre~?vatl. 
kládati, schranetl, zacho ~ab" altflJr~d)ctt rozlo:'l'lltl; hO~. 
opatrovati; (tltj6Cll!~l)rt. ltcgen zalomitI, pracovatl na VI
býti uschován, lezetl v u- chu' rozevHti se; med, pro
schování. valiti se' strojiti se k od-

~tttbeíl.lll~rer sch,ovateL chodu: e~e 'rl)UÍ:, cin '0d)lůj!3 -
schováyač, opatrovmk, , dvéí'e ~ zámek vypáčiti n vY-

,,, u i &C\1.1Il"ru!tIJ, :,Llschova: ... n f ~J, ~ 'i, f t le-- raZItI. . 
vání' _ bcií )LaDa ma ~r:(l" llufbrCnUClt rozhořetI s:' 
usch~vání II uložení tab~~uv; vznítiti se, chvtnoutl; zapa-
1n jor(Jja:t~ger. - (jalten pechve liti, zažehno~t~;. vypáliti;, cht 
uschova\ atl. _, 't é)'t',{"'l1 _ vvpahu znamenl. 

• 'h i3 (Ut1ta. ;:Je ,.,' , 
~.htibc\tla,}rm~~. ,-. • "l't ~ aufll1~iltgelt otevi'íti; vy

opatrovna, scho ,aIl;a,. -in. .' " 1 ti vvzdvihnouti; po
lilr recommanÍ)tert;: íBnCle P,ost, t.a,.l;o~,., s'Íláněti sehnati, 
doba usch;:>vil.m dop_?l:uc~- ~~i~.~~/ 'shledávati. opatl'iti; 
ných kdoPllsU (p~an:)i -;-gcclfl~~~= popudÚi, rozzlobiti, dopáliti; 
doba - UClOVaVf\lll II "v, ". d t (i'(, ' ct) "ozhol'čen 
ní nádoba schráněcí: pi,. leza: cntmebw l' ,ll cr _' L 

cké a skladné sudYi_{ocaHtiit ,ll rozlmevan pro
o
. 

Největší a nejze'lrl.lbnějšf pomůckou k dokona lému 
seznáni řeči českea německé je. ", 

NĚMECKOmČESKÝ· SLOVNÍK. 
Za pomoci četných odborníku 

sestavuje přehlíží 

Dr, 1. V. STERZINGER, Dr. V. E, MOUREK. 

Složen společnou pečlivon prací přečetuých učeuců a 
znalců jazyka českého i německého je nový slovník 8 p o
lehlivým a dokonalým rádcem všech,i<dož překládají 
lil němčiny, nebo studiem ,německého jazyka se zabývbjí. 
I Něm~.c! zn~jIcí výraz s,!é. mateřštin~, ~hce-1i jej česky 
z~lumoc~,l, nllJde, tu v b~zpecne slovo ~pravne. Možno říci,' 'že 
dll o vyeerpáva vsechen mat,errál obou jazyků, po
kud se slovníkově obsáhnouti dá. Uprava přizpůsobena osvěd. 
čené methodě slovníku t'llchs-Villatova, leč přes to je slovník 
dílen: pi'lvodním. Terminologie technická zpracována tu, jako 
dosud nikde. Část grllmmatická je v těsném st,Yku s částí 
slovníkovou. Ve slovníku jsou obsažena: s I ov'a,fr ás ep ří. 
slovÍ a pořekadla německái cizí slova. Míst~pis, 
II o r 0- a vod o p i S jdOU V diffel'enciálnÍch výrazech zas tou· 
p.eny. I moderní výrf!zy z oboru samosprAvy. poli. 
tIky a různých nařízení veřejných spravně jsou 
uvedeny. . 

Slovník na takových základech založený a důkladně 
zpraeovaný je dílem pro literaturu i praktický ži· 
vot vysoce důležitým, bit možno dci, je to jedin;í' 
8právný pramen řeči české a německé. Ve1íkeré> 
školy a ústavy .vzdělavací, knihovny veřejné - a soukromé> 
úřády státní a samosprávné, závod,Y průmyslové, obchódnl 
ft hospodářské, a konečně každý vzdělaný jednotlivec na· 
leznou v novéi:n slovníku pomůcKu v každém 
ohledu cennou", užitečnou. 
, "Němecl<očeskj sloVllik" vychází v sešitech, o 40 str. 

lex. 8" po 40, kr~ Celkem vyjde asi 65 sešitů: Předplatiti 
lze Ípoštou na 5 sešitů 2 zl., na 10 sešitů 4 zl. Na požá
dání pošle se sešit na ukázku. 

DH I; dosud vydaný obsahuje hesla A-Juxteu. (XVI. II 
13748t1'.) Cena 14 zl, vezvllÍ.štní pevné vazbě 15 zl. SInu. 
Desky na každý dí! po I zl. ' 

Nakladatelství J. OUy v Praze. 
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EncyklopaedickévzdiíÍlinf jeví se především a hlavně 
ve všestranhosti;tedy vtom, žeiedno~livecdovede se 
st~ině, neb aspoň přibližně stejně vyznati ve více oborech 

," ,·~deekýcb •. Tato všéstrannost, řídká v doMel! starověkých, 
stala se:v době noyé.všeobeeně,platnou a všude požado. 
.v1tnou. podmínkon", bez nižnemůže,obstá~i žádný jedno
tli:vecbez ohledu, na "jeho život nebo zaměstnání. Proto 

,staly seu všech národů, encyklopMdie jakožto nejlepší a· 
jedině, prostředky k. dpsaženi všestranněhondělání spisy' 
nad jiné oblíbenými a, pokračovaly ve llvém zdOKonalení. 

Ceskáencyklopaedie, ~ttuv SlcJ"vnili. ~aúčný.je 
iižnyn:íchlonbou české literatury a je dílem vskuťkuná
rodním, jak. vidno z .veliké řady spolupracovníků. Yšecll:Y 
obory věd JSOU vdlle tom zastoupeny,zvlášťěstavknl
tnrního a politického života, pokroky technikY, zemědělstvÍ, 
průmysiu, přírodovědy. zdravovědy, výsledky cestopisných 

. výzkumů a všech oborů Hdskéhobadá,ní i důmyslu. 
, m,:vřte.ott~v SlovnikIlaučnÝykp?tř~bě jakéhok(}U 

, poučenu.!. da,Yam odpověď na kazdou otazku, rozhodne· 
'k:aždo.l1 .pochybnost, rozlllštíkaždý spor~ ,Ottův .Slovník 

nati1íný je. jádrem všech vědorilOsti, i může nahraditi. celou 
knihovrlil. Dejte .předl1ost dllu českémll' aodlíirejteivšllde 
doporučujte Jeli OttiivS!ovníknatlčný, dllodómácíchllčellcii 
jemllŽ se Cll dll, úplnosti lIěcíčéskjcll II slovanských,. žádné 
plldll!mé dHo cizí vyrol/hati nemůže." , ' 

"Ottův Slovník naučný" vychazi v seš. () 40-'48 str. 
{lena .sešiin. 36.kr. Provětši pohodli pp. odběratelů 

• přijímá se též předplatnéa. sice: na 10 sešitu.3 zl. 60kr., 
poštolf.3 zl. 80 kr., na 20 seš. 7 zl.,poštou 7zl.)IOkr" 

. na 30 seš, 10 zl. 50kr., poštou 11 zl......, Desky na jedno,
tlivÉ\díly 80kr., poštou 90 kr. . . .'. •.. '. 
·ye~kervé sešity a dí1ýJsondosud na skladě II lze je { 
oMrzeti téz,flli'/lr:na.,.=ěsiěni .lilIplá."t;ky. ~ 

. Objednávky přijímá každéknihkúpéctvÍ, zejména "Však 

"~Nakladatlllství J.DUJ YPfale,~· 

~(uf&tiuguug voj. sebrání; 
shledání; opatření čeho' dopa-
dení, zajmutí. ' 

auf&iitbett S-m et. uvaliti 
.co na koho, obtížiti koho čím, svá
děti co l1a koho. 

attfbíimmettzahraditi; hra· 
diti, jímati; e-u 15lu;s _ hra
diti vodu. 

~ttfbctfnt(Jcit hor. odkrytí. 
aufllcďctt hor. odkrýti, o b

nažiti. 
nufbiugen (Ht ~e~rlil1fl) pr·j

pověděti, zamluviti si 
přijmouti (za učedníkaL 

attflltíillgen vytlačiti. vv
máčknouti; S-m et. _ vnl"t
titi, vnucovati komu co; jidí 
S-m _ vtírati se, vnucovat.i 
se komu. 

attflltiugeu ~-m et. vnutiti 
D vnucovati komu co ('dž též aufo< 
brčin fl en). 

~ttflltillgnng vetřelec. 
nttfbtiideu tlačiti n tisk

nouti co nač; batl @erhÍit~jieHel 
_ soudní pečeť vyraziti n 
vtisknouti n pl"ipojit.ij bm 
!.2iíempel _ vyraziti n vvtisk
nouti kolek na čem, okolko
vati co. 

~nfbtiidnng be13 @StcmpeI{l 
vyražení n vytištění kolku. 

aufbttttiett naduřiti, nadý
mati, nafouknouti; aufge· 
buujm nabubřelý, naduj·elv. 
opuchlý; aufgcbul1jen jetu ~~ 
puch~ou,ti, býti opuchl}'m u 
nadurelym . 

attfcittaul.'lct j eden za dru
hým, na sebe, za sebou, po 
sobě; _ folgen sledovati za 
sebou, jíti za sebou. 
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'!(~f~íuaubetforge postu
povalp: ,posloupnost, pořad. 

atttetlett vysekati led. od
sekati n oškrabati zml:azkv 
n náledí. " 

'!(ufeutf)aIt pobyt, zdržo
vání se, pi'ebývání, sídlo. 
byt; 'el. zastávka; 6fei6encer 
_ trvalý n stálý pobyt· je, 
~e~ligcr~":" ~~časný po~yt; 
~)rl be5 lemelItgm _ctl mlSro. 
kde právě kdo jest se zdr~ 
žnj e; cienftfid)cr _ 'služební 
po byt; e-l1 orbentlidíen _ ge6en 
poskytnouti řádn}' pobyt II 

hyt, komu, přechovávati koho. 
~ufentl)aHs-an5eige ozn á

mení II ohláška pobytu; -nu' 
be.t~ttg změna pobytu; -lie' 
Itldhgttng,-cottjetts povolení 
k pobytu n ku zdržování se, 
pobytné povolení i -gemehl~ 
bc obec pobytu; -rade lí
stek pobytný; -ort místo po
bytu; íl3er6ot ben _ort ;u \:)er~ 
laijen zápověď z místa po
bytu ?~ejíti n místo pobytu 
OpUStltl i _ort be0 'l3ral1umc~ 
rantm pO,byt předplatitelův; 
-t'cdJtp~'a;ro k poby!:u; -fdjeht 
pobytny lIst; -betaltbCtuug 
změna pobytu. 

~ttfCl.'nntuug o bj asnění. 
a;ufcdegett uložiti, přiká

zatI komu 00; e-c @Siťaře _ poku
tovatlkohO, uložiti pokutu komu. 

cmtetluedcn vzbuditi koho' 
vzkhsiti koho. ' 

IUttfet5id)Utt!l v{'chova: 
-s-foifett náklaa na ';'ýchovn: 

auffaljrclt vyjeti; "rozlítiti 
se, pop~~~ti se; hor. bie ed)id)t 
_ UkOnClh šichtu . 

Něm.~česká terminologie úřední a právnická, 5 
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~uffa~Jt:t rampa, vjezd,! ftwfung hor. vyzvání k po
podjezd, výjezd; _~-btiidC, ložení míry dolové; _ aur 
mostový vjezd. ~illÓriUgUUg ber ~n1)erliftellerer~ 

tluffaUeu napadnouti; po- ffiin1l1g vyzvání k prohlášce 
zornost buditi; přijiti na ,tBpU. n aby bylo podáno prohlá-

auffaUcub (auff(ifHg) patrn}' šeuí v příčině výdělkové 
(-ě), zřejmý (-ě), ok.!1tý (-ě), daně; _ aur i.8efenl1tni~íeguug 
nápadný (-ě); _e mf)uHd)feit vyzvání k přiznávce n aby 
znamenitá n nápadná podob- byla podána přiznávka (dů
nosti ba~ tft.- to budí po- chodů); _ aur ~rtf)eHung \jon 
zornO'lt, to .Jest zvláštní n mu(\fiinften vyzvání, aby bylo 
podivné II okaté; bie Straní" podáno vysvětlení; _ auUt 
geh 1iif~t _ naCÍ) nemoc kn Wcitliringen \jDU Urfullbeu unD 
podivu ulevuje; _ \liel ku mllgeniCÍ)eht~gcgenftiinben vyzvá
podivu mnoho; _ \1.lenig ku ní, aby (vyzvaný) přinesl 
podivu málo; _e <!rid)etnllltg s sebou listiny a předměty 
podi vný n neobyčejný úkaz. ohledání i _ aur l!5crtretung~~ 

auffaugcu chytati; i.8rieie _ íeiftunfl vyzvání, aby dáno 
zadržeti n zachytiti dopisy. bylo zastoupení; vyzvání 

auffiullcU nalézti, najíti, k zastoupení; _ an beu :t(nctor 
vyh~edati, objeviti, vypá- vyzvání auktoraj _ aur <!r~ 
tratl. !f(irung Ulicr e-e UrrnnDc vy-

~ttffittllttng nalezení, vy- zvání ku prohlášení o listi
pátrání, vyhledání, objevení; ně, vyzvání, aby se (vyzva
_ Íle\l 2íbreífaten pošt. vypátrání ný) prohlásilo listině; hor._ 
adresáta. jur ®ieberaninaf)11te be~ \Re\lier~ 

~ttfforbcrer vyzývatel, vy- ftollellz vyzvání k opětnému 
zývaé. dělání štoly revírní. 

aufforbctU vybíz.eti, pobí- 2(ttfforbctttttg~ - Hagc vy-
zeti; vyz\'ati, nai'Íditi; aufgc< z.ývací žaloba; -J.lroccf~ pi'e 
iorbcrtc st!afjC vyzvaná žalo ba. vvz~'vací; -tlcl'faflrclt Bd 

2htfforbcrung vybízení, @ntltba6tre11l1ll11t\ vyzývací ří
vyzvání, vybídka, vybídnutí, zellí pE oddělení pozemků. 
pobídnutí, naÍ'Ízení: ~ffcmfid)e attfforjtctt zalesniti. 
fjcrid)tIict;lc _ veí'ejné vyzvání ~ttfforftung zalesnění. 
soudní; _ ber @e\1.'ťrfen (vi, 3u< ~uffttflr navážka, návoz. 
bllíi6rief) vyzvání těžařll; _ auffiif)rclt stavěti; uvésti' 
Nr ~larteien 3Ult1 ~r\dJeillCll líc< provozovati; fid) _ chovati 
!)llí!3 H)rer eiblid)Cll $crne9mul1g , se. ' 
vyzvání stran, aby se do- ~uffiH)l'!tr prováděč, pro-
stavily k přísežnému vý- vozovatel. 
slechu n by přísežně byly ~ttffii9rttltg chování se; 
vyslechnuty; _ aur \3'elbc~< stavba; provozování; iiffent~ 
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!iÚ)e - .veřejné chování se' 
c-e sm~lli~lJerjDlt \jon l)ffenmcf)c~ ~~~á~~nka; -3Cit čas (doba) 
- ne~es~~a; _ \lon bramatifcf)ell • 
o :n~ftřaItlCÍ)en smerřcn provozo- at,tt!Jc~elt podávati, ode-
v?,m d!amatických n hudeb. vzdavatl; ukládati' zříci se 
:,l1ch ~!".l; .\!5eranítartung e-r lln~ čeho, .upustiti od Č:hO, zane
,ecf)tmaat~eu _ uspořádání ne- chat~ čeho; hor. opustiti, zane
dovoleneho provozování i aur chatI; ltefegram11t - podati te
_, gef~ngen provozovati se. J.!lgram; ~er Straufe ift \l011 ben 
davah se; ba$ lt0eaterftUcf ge: mqten aurgegelien lékaři po
fangle Ofl aur _ kus se' často chybují o nemocném n vzdali 
provozoval n dával. se naděje v uzdravení ne-
~ .... mocného. 
ttrtu~rtt!tg~-bclUif!iguttg ~,ufgebcu vzdánI' se. zrvek_ 

povolem stavební; povolení 
k pl' ' , nu, tl ~e. ; - e-íj i.8etrielie f/ vzda' _ , OVOzovanI n provozova_ - " 
Cl; -rcdit pl'Ovozovací právo' ~~~:i ZIVI10st~ zanechání živ-
-úorbcf)aft v{'hrada vyh' ' n podmku. 
žení provozovacího ;ráva~ a- lat~ťfgCbcr podatel, odesí-
~ttfgabe odevzdání po- ~ 'f 

d~(vá)ní; úloha, Úkol; 'vzdá- hláv~ gCbot,yrovolánf, pro-
m se, zřeknutí se; nádavek '/' s a, ~~laska, oznamení; 
_, ber@efbfcl1blll1gen, pošt, podá~ ~~e_) oh~aska; - (óeím \:anÍ)< 
~I p~něžn}'ch zásilek; _ ~llUt 1 url1t, vyzva. • 
.<.,ralt~t'on odevzdání k do- ~ttfgcbots - brtef list po
p;'a;,e; _ 311~ 130ft dání TI po- VOI~CI; ;-Jittdj k:r~iha ohlášek 
dam na postu; _ H3 '.teIe< n 'pl o~lasek; -tlt~vcu~ pro
grmnl11es podání telegramu' mll1ut~ ohlášky (ohlá,ek), osvo
-: ,(též :t(uiga.~~<)littťf) podaci bozem od o~lášky (ohlášek); 
km~la; -gCbtt,r podatné. po_l-ltadHidj~viZ -~~~t'ent\; -fdjcht 
daCl, poplatek; -ort místo pO,tvvr~em ohlasek, list o 0-
pod~ní i -.poft pošta podací: hlaskach) -tJcrfalircu řízení 
-pc)lamt ~oštoVl1í tl,řad po~ ~rov;olaCl n vyz.ývací, ohláš-
~aCl; -fdj.CHt pošt. poda(va )cí kove., . 
llstek; -ltaHou podací sta ~utgcbmgfdjcin list o při-
nice; -ftcmf,lCC razítko pošt - povědi, přípovědní list. 
po;lací; -tag den podán? a.ufgcljeu vycházeti, stou
-~tgltctte pc;dací viněta ~ pa!:; vyraziti; bas @rulien~ 
nalepka; -jeti vi, :t(llff}alí~3eit./ íl)all~~,gef)t al,tf voda dolová 

tJ!ufgali% - blaufctt podací vyraZ1. 
bl.allke~ n p~?káz~a;, -llicuft . aufgcfliirt osvícenv' ob
~?st. ~I~zb~ pn podavaní n při-I.lasněný, vysvětlen" " , 
JI~am;-Jouruafpodacídel1.1 ~ttt' rb V' 'v "·v. 
mk; -rceepiffc [lOdací lístek I d k!Jc v, pnrazka',azlO, ná.-

. ave , pndavek; zavdavek 
5* 
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Ilufgralien rozkopati, vy- zdvihnouti; ein \1ugcfocíllenes 
kopati, rozrýti. Urtí)eí! ift al~ nicfJtig allf;nlleóen 

&nfgraliuug vykopávka. l'ozsudek v odpor vzat)' sluší 
aufgtcifcu chytiti, polapi- n nutno jest jako zmatečný 

ti, lapnouti; \111igegrifieuell Qllort zrušiti. 
zachycené n pochycené slovo. &ufl}eliuu!J zrušení; _ lm 

&ufgtcifungpolapení,chy- 0trafe zrušení trestu; _ be>l 
cení, dopadeni. íBer±rage~ zrušení smlouvy; 

&ufgtiffgted}tprávokujetí _ ber e\leHcfJen @emeinícfJaí± zru
E ujmutí něčeho, právo uvázáni šení manželského společen
se v něco, právo ujmouti něco. std; _ be\3 íBer60tc\3 mli @e'(>aft 

&ufgufg nalévání, nalití, zrušení obstávky platu; bie 
nálev. _ e-r 2rnorbnnng ilerfiígen zru-

aufl}lld'eu prosekati, pro- šiti nařízení, usnésti se o zru-
kopati. šení nařízení; bic _ e-r 2rJt< 

aufí;a{tcn zdržovati, za-' orÍJ11llltg raun nicfJt me'(>r ilerfil~\t 
staviti; ficfJ _ zdržovati se; \lJCľÍJen nařízení nelze již 
dlíti, meškati, přebývati, by- zrušiti; bie _ bingHcfJer íRecfJte 
dleti, zůstávati; ficfJ iióer el. _ geltenb macfJen domáhati se II 

pozastaviti se zarážeti se dovolávati se zrušení věc
nad čím, pohoršiti se čim, mr- ných práv. 
zeti se n zlobiti se n. co, vy- autl}clleu popuzovati, pod-
týkati co. něcovati. drážditi. 

&ufí;iiuge-Íidid (antomati, Ilufl}oteu přestávati, kon-
Icger) závěsník (samočinný); čiti se, pomíjeti. 
-vuuU (e-t 'lliage) cejch. zá- \!iufhotcu ber ®teucriJfíiď)t 
věsník (váhy), závěsn.ý bod. zánik berní povinnosti. 

aufl}iiugcu (allfí)allgen) po- aufřaufeunakoupiti, skou-
věsiti, zavěsiti. piti. 

&uff;iiugcn věšení, zavě- &uffaufet nákupník, na-
šování'. kupovač, kupec. 

ltufÍ}i'Utcu rozraziti, rozse- nuffIii1:'clt ob-, vyjasniti, 
kati, roztíti; hor. pracovati vyčistiti; vysvětliti, vyložiti; 
dovrchně. osvít.iti, vzdělati; S. iióer dnm 

aufl}cbclt zdvihnouti,zved- Srrtl)llm_ vyvésti koho Z omyln. 
nouti; schovati; zrušiti; allf~ ~íufmiruug vysvětlení, ob
fle!;oóene>3 mecfJt zrušené právo i, jasnění, vysvětlivka; t!;atfacfJ< 
bie $ťoften roerben gegenfeitig ani< ' licfJe _ vysvětlení skutečno
flef)oben útraty na vzájem se stí n skutkových poměrů n 

zrušují; c-e íBerfammlnng _ okolností; _ il011 \Bebenfm bnrcfJ 
schůzi rozpustiti n ukončiti; ben ®tenerpflid)tlgen vysvětlení 
ba~ íBerfa[)ren roe!'lťn 9Cid)tigfeit _ pochybností od poplatníka. 
řízení pro zmatek zrušiti n aufffclictt na-, přilepiti. 
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&ufffcúcu ber \Brieimarfen -íllal; nákladii'tě; -fd}ciu 
přilepení n nalepení známek list nákladní. 
poštovních. auf(al:len nakládatí, nalo-

\!iuffod}liol:len varní dno žiti. 
(v deetilačních aparátech). &urlal:lct nakládač; líc, 

auffommen vzchopiti se, \1JegHcfJer _ žel. pohyblivý na
povstati; zmáhati se; ují- kládač. 

mati se; mit bem \Be\1Jetie - &ufIage naložení; vydání; 
dokázati; fitr et. - ruř,iti komu !láklad; nařízení, příkaz, roz
zač; docílenu býti; allirommcu< kaz; dávka (@emeinbe _ obecní 
betl @clb stržené peníze. dávka); _ e-\3 \Bllc9CI'l o Qllcrfc~ 

\!inffrauicluug (be~ \Biere~) náklad na knihu n dílo, vydá
;;;mlazování n kroužkování ní knihy n díla; -foftcu ná
piva. klad na vydání knihy; -tcd}t 
aufmnili~cu vypověděti, právo zdanění, právo uklá

výpověď datí; bie \Sdft - '7- dati dávky. 
pověděti (n odvolati) lhůtu; 
bic ®teuer _ vypověděti daň. aufIaffcu (et.) ustati, upu· 

&uffihtiliguug výpověď; stiti od čeho; ben ®d)nri - hor 

:reri""tli""e _ soudní výpověď; zanechati kutby; ben \Berg' 
" ~I ~I ". 6all _ zanechati dolování. anjjergeriditrid)e _ mimosoudní 
výpověd'; _ ber íBůUmad)t vý- upustiti od dolování; C-TI 

pověď plné moci; _ ber Qllo~< QllalÍJ - nechati zajíti les. 
Hnng výpověď z bytu; _ Hl auf!iiffig hor. opuštěný; _e 
\Beflanbilertrageí3 výpověď (ze) 3ed)e opuštěný důl. 
smlouvy nájemní (pachtov- &uflaffigfcit opuštěnost, 
ní); _ \)on ~\)lJotf)erarforberung ležení ladem. 
výpověď hypoteční pohle- &ufíaffuug !Irušení, opu
dávky; tie \Jůn ť-Y \,J3artei roirř< štění, upuštění; _ De~ I.13fanb' 
jam \JorgeJ10Iltlucne _ platná teCÍ)te{i propuštění čeho ze zá
výpověď strany .iedné; c-e stavy, upuštění od zástav
_ gegen S. in ~l'lX3ug je12en vý- níbo práva k čemu; _ be{i \Berg~ 
pověď provésti proti komu. líaneB O e-B \Berg\1Jerre{i zane-

&uflihtbiguugs -lidef list chání dolování, upuštění od 
výpovědní II výhostný n vypo- dolování, opuštění hor n 

vidací; -ftift lhůta k výpo- dolů; _ ber @arattíÍe o ®h'!)er< 
vědi; lhůta výpovědní (na kterou fleUung zrušení garancie; _ 
"vypovídá); -ted}t právo V,)'lPO- ber l.13ofHimter zrušení poštov
vědi n výpověď dáti; -tCt,~ ních úřadů. 
miu lhůt"" k výpovědi; -~cit &uflaffuugg-bOrmcd spis 
lhůta n čas výpovědní. odstupovací. 

&uffailc - getil nákladné, &uf!anf shluk n sběh n 

peníze n plat za nakládání; shon lidu; shluknutí. 
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tlt,tflll~tfeu b~žeti ,,:zhůru, 1_ e-,~. ~ibeice~lmifie~, .zrušen ~ 
nablhatl, nabehnouh, na-I n zamk sverenstvl, -v e-1: 
pu~hnouti: vm!fg~íaufene St?iten' @~ie11jd!aft z~~.~ení s~Ole?:lO' 
o '<mien vzesle utratv u uro- stl; _ ber Stratte vysllelll, _ 
kY· _be Stojten vznrkající u e-i3 l3ereinei3 rozpušt~.nf II zru
vz~házející útraty. šenÍ spolku; rozeJltl se n 

Iluflegeu položitivll:~; uva- rozcho~. spolku. '! 

liti 00 ll. koho; vynaloz1tl co ua,; &Ufloluugsetfeuutms na-
vvkládati 00 kde; naříditi, ulo- lez o rozpuštění. 
žiti 00 komu. &ufmlld)eu oteví·ení. 

&ufleget vy~~á.dač. &ufm,!~itiitte vi, ~uflierei, 
llufldJueu opnt1; flÚ)- vzty- tJt1lg~merřl1atte. 

iíiti se; vzpírati se, vzepříti Ilufmedfam pozorný, b.e: 
se, protivit~. se, p.os~aviti se dliv.)'; 3.:;: mad)en up~)Zorl1lh 
na odpor; ltú) aut e,. _ spo- koho n.č; prlpOme~outt komu 00. 

léhati nač: jirn gegen el. _ pro- &ufmedillmfett pozor
tiviti se' opi-íti se, vzepříti nost; zřetel; er~oQte _. zvý
se čemu. ' šená pozornost u bedlIvost; 

Wufkljuuug gegen ef. vzpí- jJfíiÚ)tmaflige _ povinná pozor
rání se, protivení se čemu, nost. bdělost, bedlivost; ber 
odpor proti čemu. _ fa[)ig jetn b),ti schopným 

aufliefettt naložiti. k bedlivosti; _ auf ef. riÚ)ten 
&uf1iefettmg bes @ejJiic"fs obrátiti pozornost (u zřetel) 

naložení zavazadel. k čemu. 
aufliegen ležeti, vyložen aufmutttetn 3. rozveseliti, 

býti. rozjařiti koho; 3. čU eL _ po-
&uflasbottidJ káď na roz- vzbuditi, pobádati koho k čemu. 

pouštění. &ufmuutetUug povzbu-
tlttflilfett rozloučiti; roz- zení, pobídka; };'~)Z;,esel.?I!-f. 

luštiti; uvolniti; rozpustiti; Wttfuaf)me pn~etl, V~I:Jl
z:rušitii fidi _ rozejíti sej e-c mání; provedem; zanaJe
l3erlammlung _ shromáždění ní; sepsání, zápis; _ e-r 
rozjmstiti; cin l3ereiu fiat fld) 2l:11[ei~e vvpůjčka, vypůjčení; 
aufgeroft spolek se rozešel. _ frembcr"@elber výpůjčka ci-

auf!ilfeube l3ebil1guug roz- zich peněz; _ ber í!aublirief, 
vaz ovací n resolutivní n ru- trager přijetí přespolních 
šíd vÝminka. listonošů; _ be~ Sl1llentars o 

&uffiifeftllttcu roztokárna. c-~ IJMariatsactes o H3 \j3roto, 
&nfl"iífttug zrušení; roz- colIí\ sepsání inventáře n no

puštění; _ betl lDienftbcr!)aft, tářského spisu u protokolu; 
ltiITe~ zrušeni služebního po- _ ber @5eellerfíéiruug sepsání 
měru i _ be~ Q:belJa1tbeí\ zru- námořního osvědčení; _ bei5 
šení svazku manželského; l3erfaf)reu{j burrn bie med)tsnad), 
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foiger zahájení řízení se stra- ' hodný přijetí, přijateln)', sto
ny právních nástupců; bie _ jící za přijetí; -5ufid}etuugs> 
e-~ unter6roÚ)eueu l3erial)reu~ uduube listina o zabezpe
obnova přerušeného řízení; čeném n slíbeném přijetí 
tíe _ e-~ unterlíroÚ)enen l3n-fal), 
ren~ mirb ein;"\efeitet přerušené 
i-izení se obnovuje nopět 
(znova) se zahajuj e; gericljt, 
riÚ)e - bolt [e~t\1)i!Iiger l3erfU, 
gung sepsání posledního po
řízení u soudu. soudní se
psání posledního pořízení; 
_ c-r l3er~al1bíllJ1g provedení 
jednání, projednání, řízení; 
- be~ l3erl)or(5 provedení vý
slechu; in _ !ommen přijíti 
v oblibu n v rozkvět n v mo
du. 

Wufualjme- (&ufUIlf)tus - ) 
tlutrag nánh na zahájení; 
-liebiuguttg podmínka při
jetí; -liefmtb ohledací nález; 
-eedifieat přijímací certifi
kát; -boeumeut doklad pro 
přijetí i a-faljig přij ateln":, 
způsobilý ku přijetí; -fa' 
ljigfeit přijatelnost, způso
bilost k přijetí; -geliaube žel. 

přijímací budova (kd,' se 
přijímá zboží k dopravě); 
-gebiit pHjemné, poplatek 
za přij etí ; -gefudJ žádost 
za přijetí; -lade přijímací 
lístek i -ptotoeoU ohledací 
protokol; -ptiifuttg zkouška 
přijímací; -fdJein přijímací 
list; -fÚ)eiu fUr meijeube zá
znamní lístek k jízdě pro 
cestující; -fdJeittgebiit po
platek za list přijímací; 
-uduttbe přijímací listina; 
-wetbet> přihlašující se, Ža.-
datel o přijmutí; a-Wiitbig 

(do svazku obecního). 

aufuelJmeu (el.) vyzdvih
nouti; počíti; cl. (in iíclj) _ 
pojmouti; 3. (e!.) i11 el. _ při
jmouti koho (00) do čeho; el. fUr c 
ar~ cl. _ považovati co zač; el. 
- zapsati, sepsati; auf3unel), 
mcnbe 5Bqeiclinuug označeni. 
jehož má býti užito n jež 
má býti přijato; ben Q:ib \)on 
3. _ vzíti koho v přísahu; hl 
bcn %ert _ v text pojmouti; 
etn \j3rotocoIT _ sepsati proto
kol; UnterfÚ)rift _ dáti pode
psati; e-e 3eÚ)e _ hor. počíti 
dolovati. 

&ufuel)men snímání (při 
fotografování). 

&ufueljmet hor. podnikatel 
(horní). 

mtfc,pfettt obětovati n vy
naložiti c •. 

~ttfpaifet hlídač, čihař; 
e-11 _ ll1ad)ett pozor dávati, 
číhati nač. 

&ufovfetung obětování: 
obětavost. 

attfvaftouiet>en (bie fjel1Jerfl' 
íicljen 9J,arfen auf l3el)čiítnifie ber 
3uďerer3cugniiíc) navzorkovati 
živnostenské známky na schránky pro cu

krovaTské výrobky. 

aufpflaftetu vydlážditi. 
2htfvuJ; výstroj, nastro

jení, úprava; okrasa; ;tiíiffi, 
fÚ)er - ozdoba n okrasa slo
hová. 

&uŤtaumljťlfj viz ~b(10í3. 
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attfrcÓ)nCl! účtovati, napo- &ufrcguug rozčilení, roz-
čísti, započísti, přičísti, při- jitřenost; in _ bringen rozči
počítati; el. gegeu el. _ vyrov- Jiti koho; in _ rommen rozči-
nati co s čím. liti se. 

&nfrcÓ)nttng při -, zapo-I ttnfrcHicu natírati; roze
čítání, započtení, súčtování, dříti; potírati; podvrátiti; 
vyrovnání; _ be~ ij3acl'gelbe~ zničiti; -li úmorný, umořu
účtování obalného; _ ber jící. 
1::om~ unD \Retomíaf)r.preije anfrcifien roztrhnouti; bit 
účtování cen jízdních sem etraj3e _ rozrýti, rozjezditi 
a tam (tam a zpět) komu; _ silnici. 
bon iEerluft unb @e\lJtnlt po čí- anfrei3cu dráždid, pop ou
tání ztráty a zisku; in _ lirilt~ zeti, štváti, nabádati: -ne 
gen účtovati, započítati si. \Rebe popuzující II štváčská 

aufrcď)t zpřima, rovně, řeč. 
stoje; phmý, rovný, vzpří- &ufrci,cr popouzeč, štváč. 
mený; _e G:ríebigu11g pHmé n ~lnfrei5ung popouzení, 
Hdné vyřízení věci (".proti štvaní; _ gegen bie \Reid)~l)er~ 
'.,mu ~orerlebigunB předběžné jaff11ng popouzení proti říš
vyřízení); _ bleilmt zůst(á- ské ústavě. 
v)ati platným, zůst(áv)ati &nfrid)tigfcH upřímnost. 
v platnosti, platiti (i) na- &ufrifs trhlina, natrže-
dále; el. (e-e '2f11~jage zc.) _ nina. 
f)arten trvati na čem (na výpo- attfroHcu vinouti, točiti 
vědi .td.); bie Drbn11ng _1)arten se vzhůru; navíjeti, natá
udržovati pořádek; _ er1)alten četi, natočiti; rozvinouti, 
(eŤne ~eriiigullg o cin Urt1)eH) roztočiti; vzhůru vinouti, 
v platnosti zachovati (opa- točiti; převinouti; cine ~rage_ 
tření, rozsudek). rozvinouti, rozjitřiti otázku. 

&ufrcd)tflIlHuug udržová- &ttfroUuorrid)iuug navi-
ní, zachovávání; _ ber G1om~ novadlo. 
mUllicationett udržování spo- ~ttfntf zvolání; provolání, 
jení n komunikací; _ ber vyzvání; _ ber ead)e vyvo-
0rbl111n(1 líci ber mUnb!id)en lání věci. 
'.!ler~a11b!11l1g udržování pořád- ll11frnfclt zavolati, vyvo
ku při ústním projednávání; lati, vzbuditi; zrušiti, pro
_ be~ l10rmatm 3ujtallbe>3 udr- hlásiti za neplatné; tel (l11fge~ 
žení pravidelného stavu. mjme etation volaná stanice. 

ttttfrcgcn rozčiliti, popu- &Ufrl1f1r vzbollření, po-
diti; hýbati, pohnouti čím; zdvižení, odboj, vzpoura. 
?Sebenleu _ vzbuditi II vyvo- attfriHlrcu hýbati, pohnou
lati pochybnost; aujgeregt roz- ti, zatl'ásti; poboUl-iti, ke vzpouře 
čilený, rozjití·ený. podněcovati. 
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, &ufrli~rcr buÍ'ič, povsta- daně); _(e)gcbur přirážka; 
lec. štvác. -~-lmttft zarážiště, zarážka 

m:ufruunuttg zarovnání, 
zaokrouhlení; _ anf gau3€l1 
Sheuaer zarovnání n zaokrou
hlení na (celý) krejcar. 

~ttffattnuttg povolení ke 
vkladu n k zapsání do knih 
pozemkových. 

&ttffttunttttgs-dattfcl do
ložka vkladní; _crHiirllug 
vkladní prohlášeni; -geblir 
vkladné, vkladní poplatek: 
-ndtmbc vkladní listina. 

&uffll17 násada, nástavek: 
pojednání, článek, spis, stalo; 
(jď)rif!!.) '2f11jjiilJe písemnosti; 
iEorlej1111g Hi jc11riitlid)en _e~ 
(bet e-r iEer1)antluug) pí'"dčí
tání napsané řeči; auj e-u 
jd)riftlic1)en _ ift letu ?Sebacf)t Sl! 
nel)men k písemnému podání 
nebudiž hleděno, písemného 
podání nebudiž dbáno; _ lilier 
bie ,~au.pq.1llu!te e-;3 iEertrage?' 
náčrtek hlavních věCÍ (částí, 
článků) smlouvy. 

Ilufid)iebbllr odkladn:)'. 
Ilttfid)icbClt odstrčiti, po

sunouti, odložiti; alljgeid)olíen 
tf! 11icf)1 aJtfgef)olien co se vleče 
neuteče; -nc ?Bebtng11ug od
kládací II suspensivnÍ v"Ý'
minkaj _be QBirÍlmg účinek 
odkládací. 

~htfí(lJicbuug odklad, od
ložení. 

&nffd)fllg úder, náraz; vy
hození; otevr-ení (knihy); ob
klad; výložek (na šat,); zvý
šení ceny, zdražení; vyrážení, 
pučení; hor, zarážka kutby; 
_ ber '~te11ern přirážka (na 

{začáteční místo horniho díla>. 

IlttHÓ)Illgcu vyraziti, vy
rážeti, vyhazovati; postaviti, 
vztyčiti, zříditi; rozbiti, roz
tlouci; otevříti, přiraziti; 
uhoditi, udeřiti nač; cin ?Serg~ 
toer! _ založiti důl, začíti do
lování. 

&ufid)fllgcu be~ ').'(td)flem~ 
.peí~ vyražení, vytisknutí 
cejchovního kolku. 

&ufid)liigcr vyražeč, při
bíj eč; vi, též 3011ehmef)mcr. 

ttllfjdJIicncu odmykati; @e~ 
banfeu o G)e()ein11tifie _ myšlén
ky n tajemství odkrývati n 

odhalovati; hor. cin @mlíenfelb 
ú e-e ~agerftaitc _ odkrýti n 

otevříti doly n hory. 

&ttffd)!uf$ hor. otevření, od
kryti; vysvětlení; vyložení; 
_ gelím dáti vysvětlení. 

attffÓ)tteil!clt rozříznouti, 
!'ozkrojiti, rozstl'ihnouti, na
krájeti, l'ozkrújeti; chvástati 
se, vychloubati se. 

~l1HdJ1tcincr chvastal, vy
chloubač. mluvka. 

&l1ffÓ)rci ·vJkřik. 
&ufiď)1'cibbogcu arch sbě

raci n o bsazovací (v loterii), 

&uffd)rcibdmd) zápisník. 
IlttHd)rci!icu 11 apsati, za

psa ti; i,\fientliÚ) _ do veřeJ-
ných knih zapsati n pozna
menati. 

&uff d)rcifJuug záznal~, zá
pis, zápisek; erfte _ (líCt. ber 
3011rnaHjienmg) první záVl~.y; 
_CIt zápisky; bie 3m @tl1)tc11 
\lúrgelegren ?Siic1)er 11nb _cn km 
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hy a zápisky předložené 
k nahlédnutí. 

W"uffd)l:ift nápis, ll2.dpis, 
adresa; -s-tafe! nadpis, ta
bulka s nápisem. 

W"uffdjub odklad, průtah, 
odročeni, prodlení; --: í:erctw 
Cl1tiÚlt odklad vedel1l prilva; 
_ be(\ I0trajilúff3uge{\ odkládání 
u odložení výkonu trestu; 
cf)ne _ bez odkladu; _ ber 
,8af)fuuijro!yift prodloužení pla
tební lhuty. 

&uff djutt násyp. 
auffdjl1.lcmmcu na-, připl~

viti; au!nciel)memmt IlRplaveny; 
aufgefel)memmteíl ctrbmd) napla
venina. náplav. 

auffdjl1.liug,ctt. (za)máya~.i; 
f\el) - (po )vznestI se, vys'nh
nouti se. 

&ttffdJl1.lttug vzlet; roz
květ: rozmach. 

auffdJcn dohlížeti. 
&uffegeu hluk, poz?rno~tl 

sensace; _ erregCll zpuso b~tl 
u vzbuditi pozornost u POdIV 
u hluk; dělati povyk; _ l\Cr" 

meibett pozornosti ne(vz)bu
diti vyhýbati se pozornosti, 
var~v~ti se pozornosti. 

W"uffdjer dohlížitel, dozor
ee; _ lióer \3'eneríOjd)reqnifiten 
požárný; _ lilíer ~\!euafteine 
,;ádčí; -Ilutí, -itene dohlíži
telství, do;,wrcovství. 

W"uffel} - maf? čepoměr; 
_#UnDC hor. hodina oddechu 
n odpočinku. 

auficl;cn sázeti, P?s.taviti, 
klásti co rcač; po-, vsadItl co nač; 
ducu lIoutract _ na-, sepsati 

smlouvu' jdn @ut _ vynalo
žiti jměn'í své; odpo·čívati. 

W"uffcJ;cr sazeč, stavěč. 
W"uffcJ;uug ~ostaveníj s~

zení; posazem; vynalozem: 
napsání; odpočinek; _ e-~ 
I0toumerfet< přístav bR pa tra. 

&ufj1djf dohled, dozor, do
hlídka uao; _ iíóer illlafluuÍJ @e, 
wiel)t dozor nad měrou a va
hou, dozor na míry a váhy; 
amtfid)e '": úřední dozor; jinau' 
aieffe _ finanční dozor n do
hled' gejaff{jamtfiá)c _ dohled 
n dodor důchodkov\' n Madu 
důchodkového n órgánů u 

zřízenců důchodkovÁho úřa
dU' etU mi! _ líetrauter íBe' 
amter úředník ustanovený 
k dozoru: úředník, jemuž 
svěřen do~or; _ íiH)tel1 o {)a, 
6en dohlížeti nao, míti dozor 
~.d oim; _ fiil)renÍJer íRiel)ter do
zorčí n dohlížecí soudce; 
nnter .poIiaeifiáJe _ fteffm dá ti 
pod policejní dohied. 

~htfiidjts - bcamfc(r) do
zorčí úředník; -bcflorDC do
zorčí úřad; -Dicuft dozorčí 
služba: _gcbiir poplatek za 
dozor;' -perlou dozorčí oso
ba osoba k dohledu usta
no~ená; -í.lcrfonalc dozo:~ 
stvo. dohlížitelstvo, dozorCl 
personál; -poftcu žeL dozorčí 
n strážné místo: -rlltI) do
zorčí rada; -rcdjt právo do
zorčí n dohlédací II dohledu 
n dozoru. 

aufipcrrcu otevříti. 
W"uffpcrrcn bon l0á){ijflern 

otvírání n odmykání zámků. 
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W"uffpcrr~afcu odmYka-/ řádu; _ e-r ~alíaftrajif zřízení 
dlo, paklíč. trafiky; _ tel' ~arife sestavení 

auf.fiJ;cu sednouti ua co; přeu. sazeb n tarifů. 
chytiti se (při ,tipech); _ lafien W"ufitclIuugs-foftclt náklad 
chytiti koho, na postavení u zřízení; -pCaJ; 

&uf#aUD povstání, po- stanoviště. 
zdvíž, vzbouření, vzpoura; aufifoflcu pro-, vyraziti; 
(5jru6en,_ zkouška pro- přihcditi se, udáti se; nara
hlédnutí n ohledání stavu ziti; e{\ fHcň bie \3'rage auf na
dolu; e-n _ nraá)en pozdvih- skytla u namanula se otázka. 
nouti se proti komu. ~.(ufitreidj (~llCtiOU) dražba: 

aufftiiuDig, aufi'tiiubifdj im _e ilerfau!en v dražbě pro
povstaleck}", buřičský; _e .\Be' dati. 
megnng povstalecké u odboj- aufiudjcu vyhledávati, na-
né hnutí; ~_er povstalec. lézti; hor. hledati, kutati. 

&ufifaUDs -bcrfudj pokus W"uffudjuug vyhledání, na-
o povstání n o vzpouru. jití; _ e-~ ~efegramme>3 vy hle-

llufftc~Clt státi na čem; po- dání telegramu. 
vstati. auftaudjcn vynořiti se; 

Ilufifcigcn vystupovati, objeviti se, ukázati se; vzni
vznášeti se, zdvihati se; -Dc kati; @erliel)te o :J~eben tauel)en 
~inie (~icenbenten) linie vze- auf proskakují pověsti u i'eči. 
stupná, předkové. Iluft~cifcu rozděliti co. 

auf#dIeu postaviti, nasta- ~uft~cHuug rozdělení; _ 
viti; vyložiti; položiti, klásti; ber I0teller auf mef;rere íBetrielíQí" 
c-n 5Bertreter, l0eqnefter _ usta- ftatten rozvrh n rozdělení (ú
noviti n zříditi zástupce, hrnné) daně na jednotlivé 
sekvestora; nl~ @rul1bfaf2 _ za provozovárny; -s-ucrgauDo 
zásadu stanoviti; afl3 lIanbi, hmjJ rozdělovací n rozvrho
taten _ kandidovati, kandi-/ va Cl hzení. 
dátem ustanoviti, za kandi- ~htftJ:ag příkaz. rozkaz, 
dáta určiti j e-e í.lJCeinung _ nařízení, poru~ení; _ e-m 
proj eviti mínění; c-e 9eorm _ 'Dritten e-11 5Bortf)eif 3113nWenben 
usta.noviti pravídlo u normu. příkaz poskytnouti v:<'hodu 

&ufitcUuug umístěni, po- třetí osobě; _ anneI)men pH
stavení, stavěni; zřízení; jmouti příkaz; _ (1)lef)nell pří
dosazeni, ustanovení; _ etn, kaz odmítnonti; _ Gujl)e6en 
l)eitliel)er 'Dienftorbltllltg zave- příkaz zrušiti; _ ert~eileu pří
dení n stanovení jednotného kaz uděliti, pEkázatij _ altl3, 
řádu služebního; _ erbiel)teter fiil)ren (boff3Ťef)en) příkaz vy
@[(inliiger předstírání vYIIl-:Y- konati, splniti, provésti; _ 
šlených věřitelů; _ Hi I0ta- aU13riel)te11 viz _ aUi5fiil)ren; bem _c 
tnti5 zavedení n stanovení @eniige feiften příkaz splniti, 

I,.)". I ! 
~, 

t ' 
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vyhověti příkazu; bel!); _e 
ge11la\i dle příkazu; _ aur Ulier< 
fjalíe příkaz, aby co odevzdá
no bylo; _ aur iilíeruaI)11le pří
kaz, aby co převzato bylo. 

~ufWIlIIung vy-, vzkypění, 
po-, ro~?ouření; h~ -:- gera,tf)$n 
popudltI se, vzkypetl; (pne.) 
popuzený, vzkypěl}" 

&nfw(Uttl náklad, výdaj, 
výdej vvdání, náklady (pl.);. 
notbm~nbrC\er _ náklad nutný;. 
nli~liď)er ::, náklad užitečn}T; 
_ 31l1U merguUflen náklad na 
zábavu n potěšení; ble .\)of)e 
befl :llui\l)anbes al(j aujíerei3 9Jčerf~ 
mal bes (§,in!ommen(j v}-še vý
dejů jakožto vnější zl!ám
ka příjmů; cr ntaCÍ)t gr013ett -
nákladně si vede. 

Iluftragclt naí'í díti, přiká
zati, poručiti; ten G'ib _ ulo
žiti přisahu. 

&uftrag(s)'llusfiiljrttttg vy
konání n splnění pH kazu 
n naÍ'Ízení; _befotgcr ob
staravateL jednatel; -for< 
mulat pHkazov:í' formulál
u tiskopis; -gcbct pl-ikazova
tel, zákazníl,; -gcldjiift ob
chod komisionái'ský u svěřo
vatelský (= ([ommlífiolt0fle~ 
iď)aft); _ucljmct obstaravatel; 
-3ettd bun. list příkazný. 

&nftragung nanášení, u
kládání, uložení; _ ber ®teuer~ 
baten auf bem ISemeíiungí5acte 
vyznačení daně na spisu po
platkovém; _ ber ISlermUqe 
(= IJ!uj\lum\.'en ter ISlermiirae) 
dávání piva na štoky. 

Ilttfttcibcn rozraziti, nási
lím otevříti j nadýmati, na
fukovati, napínati; zdvihati; 
vyháněti; znepokojovati, roz
čilovati, (vy)plašiti; vyslíditi, 
vypátrati, sebrati; klíčiti, vy· 
háněti, vyrážeti (o rostlináchl. 

Iluftrdeu vystoupiti; al(i 
.\'tliiger _ býti žalobcem, žalo
vati, vystupovati jako ža
lobce; al(i @ellagter _ býti 
žalován, vystupovati jako 
žalovaný; ílaglíar gegen 3, -
žalovati koho; nastoupiti ua koho 

žalobou z čeho. pro co. 

&ufttitt výstup, výjev. 

&nfWllutls - ausWcis vý
kaz nákladůvi -!lClCI? zákon 
o nákladech n vyaáních; _fťl< 
fteu vydání; _ltcucru daně 
nákladové; _tutdfdjaft ho
spodá_řs~yí v}Tdajové. V' • , 

&ntíullrmnug nahrlvam r 
®ait- _ nahi'ívání šťáv. 

&nflUlldc -bltt{djc pO,slu
hovač; -frau posluhovacka; 
-gcltl, -Cof;n odměna (pe
níze) za posluhu. 

Ilnfíulldcu pl'edstaviti se .. 
&nfluiidcr pO-,o bsluhovač. 
llufWiids vzhůru, nahoru; 

)Jon 50 fl. _ od 50 zL výše, 
50 zl. a výše, 

&ufluartuu!l představení 
se; ob-o posluha. 

mtflU'eubclt vynakládat~, 
nasazovati; au!gel1.>eltÍlete 1J1l1\~ 
media11l!eit věnovaná n vyna
ložená pozornost. 

IlUflUCrfclt vyho.diti; na-
1I0diti; zdvihnoutI, nahro
maditi; e-e j5rage _ otázku 
učiniti n dáti. 

I 
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&ufwcrftmg vyházení. vy- 1ft cr menlger fÓiulbig al(i ... po 
kopání; položení; _ c-(i \Rlnu< mém soudě jest méně vi
íal!3 vykopání n vyházení nen nežli ... ; tn bie _11 falIen 
strouhy. doovOč~ bíti; ht(i _ faffen, při-

auftuiďcht vi, aufroITen. hhzetl k čsmu; fíd) bor _ll l)aften 
aufwiegclu bouřiti, pobu- na zřeteli míti; S-m cin _ 

řovati, popouzeti. ansjd)fagen o an!3ftoflen oko komu 

&ufwiegfcr pobuřovatel, vyraziti; nnler \liel' _lt sou-
popouzeč, buřič. kromě, beze svědkův mezi 

&uftl.Jicglultg pobuřování, čtyrma očima; _n aUT, SeauT tft 
popuzováníj _ gefjClt e-c 5Be. ,\ťaltf nekupuj zajíce v pytlL 
l)orbe pobuřování proti úřadu. uugClt - aufcljcuM, -au~ 

uuhaf;!clt doplatiti, při- fcljnlidJ adv. zi'ejmě, očivid-
platiti. ně; &-bHď mžik, okamžení 

Iluhiif)fcu vypočítávati; okamžik; jeben :ll_ó!iď každo~ 
ct. _ uváděti n uvésti co; -ll chvíli, pí'es tu chvíli, té 
výčetn}T. chvíle; -bfhUidj okamžit\', 

&uf3af)lnug doplatek, pří- (-13), chvilkov:í"; v okamžen{' 
platek. &-óIiď1idjfeit okamžitost; 

&uf5iiÍ)Iuug výčet. tll-btauc, &-brltuuc brvy. 
&uf6eidjmmg nákres, zá- obočí; -fiiflig zřejm}', patr: 

znam, poznámka: _ell liber ný, do očí bijíCÍ; adv. vůči
ble 5Beratl)ung 1mb IJ!ófthnUluug hl edě, patrně; -iarrtg 11laď)ett 
teil @eúďltel3 tU ein beiollbercl3 učiniti zřejmvm; do- uká
I.13rotocolI aujuel)men o poradě zat~; &-gíll~qcftcf( ~bruba 
a hlasování soudu zvláštní brejlí n skřipců; &-ghts" 
protokol sepsati. geftdfct;cugcr, tll-glasgc' 

&Uf3cidjuuu!ls - bud, zá- ftclhnlld)cr hotovitel obrub 
pisník. bre.iiov~ch n skřipcových; 

auf;:ic!)cn vytáhnouti; na- 2(-frauff;eH, &-Ieibeu ne
táhnouti; vychovati; tropiti moc, choroba oční; &-Hdjt 
si ,koho šašky; anf ltnb alí3ie~en zrak; &-fi(c)b víčko, klapka; 
jíti tam a zpět, přecházeti &-mltf) míra od oka; ltad) beUl 
procházeti. ' ~_Ulafl od oka; &-mcrf zřetel. 

&Uf1ltg průvod; průtah, POZ?~; Jeh:, W_merf anf et. rid)ten 
odklad; vytažení; vvtaho- obrabtl zretel k čsmu, pozoro
vadlo, zdviž, zdvihadlo' vati co; &-fdJcht ohledání' 
-~-I;J(lrtidjtnug (líei 5Brliďen; ln IJ!_jd)eht ttef)melt ohledati: 
ilJagen) spoušť, zdviž, zdvi- etn \loralt~fid)tlid) ln :ll-jd)etn 3;; 
hadlo, vysouvač Cpfíatroj ks zdvi· nel)menber @egettflanb předmět. 
háni a spoušťsni můstkových vohl. jejž dle všeho bude třeba 

&uge oko; ins _ jd)al1el1 ohledati; W_\ď)eln \lornel)men 
hleděti do očí; tn metnett _tl· vykonati ohledání; W_íd)eitl 
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bornef)men lafim dáti shléd- _ zásoba došla D jest vyčer
nouti n ohledati <o; í13úmaf;me pána. 
b.e~ 'lr:-ie!)eineé výkon ohledací; Ilusiiberu; hor. du .\!3erg\lJerf 
em mtt íl5ornaf)me be" 'lr-id)eiuetl _ důl vyčerpati. 
lietraUler íRiď)ter soudce usta- Iluslldieiteu vypracovati, 
novený k ohledání; íl5orual)me dopracovati. 
HI 'll-fd)eiu~ 3ur ®íď)eruug e-r 2htsllrbeituug vypracová-
.\!3ett1eí i3 íiH)rnug lieautragen na- ní, práce. 
vrhnouti výkon ohledání IHtsiifteu (et.) oklestiti, vy-, 
aby zabezpe~čen byl důkaz; odsekati co. • 

-fdJehtIidJ zjevný (-ě), pa- &usbllggerer hlubič (ře-
trný (-ě), zřetelný (-ě), oči- čiště). . 
v~d~ý (-ě) i &-fdJehtlidJMt Ilusbllggeru hloubiti, či-
zreJmost, patrnost, zjevnost; stíti. 
2C-fdJeiusbefuub náiez ohle- &usbllu vystavění, dokon
dací; &-fdJetusgegeuftllub čení stavby; stavba; výstu
předmět ohledání; m:-fdJeius~ pek, v.ýběžek, výklenek; hor. 

prutucoU ohledací protokol, výstroj(ka) důlní; roubení; 
protokol o ohledání; &_~ výruba; hosp. vymrskání, 
fdJeiustllgfal)d ohledací stá- drancování (pole)i _ dner 
ní; &-~dJhm stinítko oční .\!3al)ll stavba dráhy. 
(na oči,; &-idJuí; ochrana lluilvllueu do-, vystavěti, 
OČÍ; &-fteht nickamínek, stavěti výstupkovitě; hor. vv
bílá skalice; očkový kámen; strojiti; hosp. vymrskati. " 
2C-iivef choroba oční; &_~ 
tl.ltuf mih, mrk, pokyn okem, Ilusbebingeu umluviti, vy-
mrknutí; &-3euge očitý svě. míniti (si), vyjednati (si). 
dek; &-6eugttiil očité svě- &uilvebiugttug vyjednání, 
dectvÍ. výhrada. 

&ugmcut přímDožek. ausbeidJtcu do-, vyzpoví-
&ugmentattult rozmnože- dati se , čeho. 

ní, zvětšení, zvýšení. 2htSvciulcr vysekávač ko-
augmeutlcrcu (roz)mno. sti. 

žiti, (z)většiti, zv),šiti. auslieificll vykousati, vy-
au porteul' majiteli svěd- hrýzti; hor. vycházeti na po-

čící, na majitele. vrch; vypíchnouti, vystrna-
&uti~igmellt kamellka. diti. 
IlUS z, ze; e~ tf! fd)oll _ mít ausbeffeťlt 0-, spraviti, 

H)m už jest po něm veta; _ zlepšiti; ehl ,paus _ dům 0-

illCal1gef pro nedostatek, z ne- praviti. 
dostatku, nedostatkem; bie &uslíeffcruug správka, 0-

3ci! tf! -, )1)0 ••• ten čas již prava, opravení, zlepšení; 
minul, kdy ... ; ber íl5úrrail) ift -s-foften náklad na opravu. 

&us6eutausidJťciliullgvy
hláška o rozdělení užitku n 

výnosu II výtěžku (. hor). 

&usvcute výt.ěžek, užitek, 
výnos; _ alt (grft" 3meit, K. 
$robuct výtěžek z prvníhc;, 
druhého v)'robku (z prvl1l, 
druhé výro by atd.); _ je!)líeÍlen 
rozděliti užitek, výtěžek, vý
nos (z hor); -vergltlcd výno~
ný(-é) důl (doly);, -li.~9,en l~: 
steina) n arch udavaJICl VÝSl 

výnosu; -gruve, -3CdJC viz 

_6ergmerr. 
auslíeuteu vykořistiti, vy

těžiti, vyzískati; dobývati, 
těžiti. 

&llSveutuug kořistění, vy
dírání; těžení. 

&usbeutultgs-fclb hor. těž
né pole; -foften hor. náklady 
těžné II na těžbu. 

2Cusbení3edJe viz 'lluíílimte' 
3ee!)e. 

&usbejllI,htttg výplata; -
ber (lt\Jífge6uren výplata platů 
občanských (civilních). 

ausbietett nabízeti (ke koupili 

(lid c-r ~ícilation) laut ltub of, 
fentlíď) _ vyvolati veřejně (při 
dražbě); fid) _ veřejně nabí
zeti své služby. 

llusbHbell vytvářeti, vy
tvořiti; zdokonalov<1ti, vzdě
lávati; fíe!) _ (filr et.) vycvi
čiti D vzdělati se k čemu. 

211li$bHbuug výcvik, vy
školení, vycvičení, vzdělání, 
zdokonalení; _ c-r @:rjillbul1fj 
zdokonalení vynálezu. . 

2lltSbif$ hor. výchoz (žíly). 
llusbittClt vyprositi, vyžá. 

dati si. 

allsblafclt vy-, na-, sfouk
nouti; vytrubovati; rozhla
šovati; vypustiti páru z ko
tle; hut. zastaviti, vyhasiti 
pec. 

Ilusblcibeu nedostaviti sej 
nevrátiti se; býti nepříto
men. 

&usv{eilicn \Jou e-r' %agfaílr! 
nestání, nedostavení se ke 
stání; fur ben ~a(( be!.í _5 kdy
by se nedostavil II nepřišel. 

&usblcilicusredJtfedignng 
spravení nestání, ospravedl
nění nestánL 

auslilutelt do-, vykrváceti; 
bie 5illltube l)at all{lge61utet rána 
do krvácela. 

allsvorgClt; S-m et. _ za
půjčiti, dáti na úvěr komu co; 

\Jon (ód) S-m el. _ vypůjčiti 
si n vydlužiti si co TI koho. 

Ilusbred)clt vylomiti, vy
loupati, vytrhati; vylámati 
se; vyraziti; vyvaliti se, pře
téci; vypuknouti; ba(; ~euer 
litad) au~ oheň vyšel n vypukl 
n propukl; hor. vylomiti, za
lomiti. 

&usbreHungs -fudJt šíři
vost, rozprostranivost. 

lt1lsvtingcu vynášeti, vy
nésti; odstraniti; vycíditi, 
vyčist'ti; vyprázdniti; ho;, 

dobývati, (vy)těžiti; hut vy
nášeti, dávati výtěžek; amt, 
Hd;e @ef;dmlliífe _ vy-, prozra
diti Mední tajemství. 

&llslirhtgclt hor. výtěžek, 
výnos, užitek; _ ber ®treu 
dob}"vání n sbírání steliva. 

&uslitttdJ výlom; výbuch, 
výlev, vypuknutí; _ bei3 umetl 
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~allDe~ pučení, smítka listí; aus))icltCU vyslollžit,i; ml':;' 
_ ber m511tl)frallH)eit vypuknutí gebienter 5Beamte vysloužilý ú
vztekliny. ředník, úředník ve výslužbě; 

ausÍluf?cu odpykati, vytr- alli3gebielltet 601ba! vysloužilec. 
pěti (t",t). ausbiugClt smluviti. 

2(uscuHmd auskultant. ausbrelleu vykrucovati, 
<"UscuftathlU med poslech, vvtočiti komu co. 
U "~usbntď vyraz, vyjádření, auskultace. . 
Itusculticrcu auskultovati, slovo; - bei3 ~efeJ;je(\ V}TraZ zá-

k I kona; ultbeuificf)er - nejasné 
býti aus u tant,em. vyjádření, nejasný projev; 

ausbampfeu vy-, dopaři~i aUlU _e l.lringm projeviti, vy
se, vyk~uřiti se<':'3:čichnouhi značiti, vysloviti; iellter ;nlei~ 
vypařitJ, 'vykountl. mlltg _ geben vysloviti, proje

ausbampfeu vypařiti, vy- viti mínění; 3um _e ge!altflen 
kuřovati; l5wer - oheň uha- vyjádí'enu n vyslovenu bý~i. 
siti. Ilusbruďclt vytisknoutI, 

2(usbaucr vytrvalost. dotisknouti. 
ausbel)ucn (jid)) rozšířiti Ilusbrudclt vytlačiti, vy

(se), roztáhnouti (se), roz- tisknouti, vyraziti; vysloviti, 
kládati (se); bm ~efd)aitsl.letrieb vyjádřiti, pronésti; vy tknou
in ť-lt auslčiltt:ifcf)en ®taat - roz- ti; bm ®cf)1ií2ultgi3\l)ert \cf)ri\tíid) 
šířiti závod do cizího státu; _ odhadni cenu písemně u
ein @ei\lrddj - hovor prodlou- dati; ficf) Uóer et. _ vysloviti 
žiti' e-e llteclamatiolti3frift - se, vyjádřiti se, pronésti se, 
prodloužiti dobu reklamační. prohlásiti se o čem; aui3gebriiďte 
~ushd)nung roztažení, 2írí naznačený n vytknutý 

roztahování, rozšiřování; způsobu druh. 
rozsah, rozloha, objem; ob- Ilusllriidliď) výslovný (-ě), 
šírnostj (2íU\1)enbllltg) vztaho- určitý (-ě), zřetelný; _cr 5Be· 
vání něčeho ua llěcc j _ be~ 5Be· je~l výslovný rozkaz; _ť 5Be· 
ge~relt~ rozšíření n zvětšení rúilIigHllg výslovné dovolení. 
prosby; _ ber @el.llirenfreii)eit llu$brudstloU v}'razný, vý
rozšíí'ení nepoplatnosti, roz- znamný. 
šíření osvobození od poplat- 2lus/.'lrudswcifc způsob 
ků; _ Hl @eidiafte~ rozsah výrazu. 
obchodu, práce, služby; _ Ilu$tlultften r aU$bunftcu 
e-i3 @ejprad)e\l tel. prodloužení vypai:'ovati se, vypařiti se; 
hovoru. vyp8Hti. 

Ilu$beuten vyložiti, vyklá- aU$etUautlcr adv rŮZllO, PO-
dati. různu, od sebe. 

m:usi.hmtUltg výklad, vy- IlU$cÍltauhcr-flrcď)clt roz-
světlivka. lomiti i -flrhtgcu rozloučiti, 

roztrhnouti, rozvésti; -BcljClt 
rozejíti se, rozptýliti se; 
různiti se; bie Wceiltltngeu gef)elt 
au!3etnanber mínění II úsudky 
se různí, liší, nesrovnávají; 
~-gc~C1t rozchod, rozklad; 
-illgcn rozehnati, rozptýliti; 
-fommeu rozej íti se; -Cau" 
fcn rozběhnouti se, rozpt,\'
liti se, rozutíkati se j -{cgClt 
rozložiti, rozkládati; vyloži
ti, objasniti; 2l-fcgung vý
klad; -ncgClt ležeti od sebe, 
po různu; -ltcgmen rozebrati, 
rozložiti; -quadicrclt vojsko 
rozložiti, rozděliti po bytech; 
-fď)rcibeu rozpisovati; ~_. 
f ď)rcibuug \JOl! 0taat~icf)l!lb~ 
l.lcricf)reiollltgen rozepsání stát
ních dlužních úpisů; -fc1icu 
rozebrati, rozebírati; probíra
ti; roz-, vyložiti, objasniti; bm 
@e\eí2e13llorjdilag -feJ;jen rozbírati 
návrh zákona; 2{....jcjfuug ro
zebrání, rozbor, rozlození, 
rozdělení, vysvětlení; ~r-ie~ 
tung ber '2Iój(i((e !in. odůvodnění 
n objasnění úbytků; 9I_feí2uug 
e-r <tiltlla9m~, o '2Ill~Haúíl\loft roz
lišení (rortFid,nO příjmové u vý
dajové položky (dl'pram,nu pfljmů 
.n,b ú,elú Výd.jovýchl; 2í_\eí2ung ber 
~eie((jcf)ajt o ber ~enoffenlá)CIft 
vypořádání se společnosti n 

společenstva i '2I_leJ;jnng unb 
'1:W1ll11ng ber <tigentl)nm\\reditc 
rozložení a oddělení práv 
vlastnických; e(\ ram 311 2í_. 
fe!Jungen untel' il)nelt došlo 
k rozmíškám mezi nimi; 
~-fc,ungs-berfil~rCn řízení 
rozdělovací; -f-l:lrcngcn roz
raziti, roztříštiti; betll5einb_ 
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jprcngel1 rozprášiti, rozptýliti 
nepřítele; -itcgeu státi, odstá
vati od sebe: 2l-itcr,cu vzdále
nJst: -iteUctt (líd)) rozestaviti 
(se)i~-ftcrruug rozstup; -ftre~ 
licn snažiti se o rozloučeni. 
tíhnouti od sebe; -ftrcuelí 
rozprášiti; -t~cHC1t rozdě 
liti; -treibclt viz a1t~eil1altber~ 
ja,jellj -trefcn rozst,oupiti sej 
-Itlciď)cu rozcházeti se, ro
zestupovati se; (\)Oll ber 
iDeamr) povolovati, bortiti 
se, pukati; -3icgcu roztáb
nouti (ocl sebe); rozejíti se, 
rozloučiti se, různo odejíti; 
~(-5icflCtt rozchod. 

Iluscifen ledu zbaviti, od 
ledu očistiti. 

auscitcrn do-, vyhnisati, 
podebrat.i se. 

mtscdefcu vyb(í)rati, vy
voliti, vyhlédnouti si; part. p. 

vybran:í', elitní. 
~u$CdCfuug výbor, vyvo-

lení, vyhlídnutí si. 
auscťwiifllcn vyvoliti. 
~uscrltliigftc(r) vyvolenec. 
auscr~icf)cu do-, vychovati 

koho. 

ausfaijrclt (IlOtl c-m Drte) 
vyjížd.;ti u vyjeti odkud j vy
vézti; (al!~gleiten) vyklouz
nouti n vyjeti (, cestyl, sjeti 
(a ce.ty); e-lt m5eg _ vyjezditi 
cestu: gegen 3. _ vyjeti si, 
osopiti se, obořiti se u. koho; 

hor. e-e 0treďe _ prodlouží ti 
štolu, střídu. 

~ltSfllf)d v,vjezd, vyjetí; 
vyjíždka; průjezd; hor. vý
chod, výjezd (z dolů). 

Něm.-česká terminologie úřední a právnická. 
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lllusŤaf)ds -gelkl poplatek \ napsati, vypracovati, zdělati, 
(plat) za vyjíždkui -bafeu pří- vyhotoviti listinu. 
~tav v~jezdný,; -llOílen hor. Illusfertiguug vypracová-
stola vychozna. ní, napsám, sestavení, se-

lllusfaU vypadnutí i scho- psání, vyhotovení; spis; pí
dek, úbytek, nedostatek, roz- sen~r:Ý v~,kaz, lis,ti~a; ~mt.lid)e 
díl; podíl daně (na ně~~ho při"a· _ . ured~,J _,~ep~am, l~sbna, 
dajici); výpad. útok, naJezd na· SpS; gefa[5Clmtltd)e - SpIS \ od) 
kobo' výsledek, resultát; _ an úřadu dúchodkového: 50[. 
0te{ter schodek (úbytek) daně; amtlidJe _ spis n vyřízení II 

_ Cln e-r ~orberung erfeibeu ztra- l~stina(od~ celního ~~ad;<; nota· 
titi část pohledávky; _ ber nelIe ':' smmek ~o~arsky; - e-~ 
m!)rau~je1}ung nedostavení se, '0uj)ltcatel3 vydRm II vyhotove
nebvtí předpokládaného (uedo· ní duplikátu; - ber llied)uung~· 
stave;i se toho, co jsme očeká"ali n před- bOCU1Uentť sestaveni účetních 
pokládali); nedostavení se, ne- dokladů; in íd)riftlid)er - au· 
bytí podmínky; gmer, gíinfti, ftelIeu výměr o čem dodati. 
ger _ Hí iBeroeiiei3 zdar II dobrý llluSfediguugs - natUttt, 
výsledek důkazu. -taR, -~eit datum u den u 

ausfaUcu vypadávati, vy- doba vypracování II zdělání n 

padnouti; odpadnouti; do- vyhotovení. 
padnouti, skončiti se; ne- ausfcucru vytopiti, vy
postačiti; gegen S. _ vypad- hřáti i bie @efafie - sudy n 

nouti, vyraziti, vyjížděti, kádě vypáliti, vypalovati. 
dorážeti, obořovati se no koho; ausfinben vyhledati, vy-
bie 0:iunClÍ)men fCl[en Clu~ příjmy najíti, vypátrati. , 
se ztrácejí u zanikají n jsou ausfiubig Ulild)eu vyhled(a
menší; _ lafjen vypustiti; ein v)ati, vypátrati; eÍll mWtel -
iBc\1lei~ iit (lnt illti3,jcjalíclt důkaz UlCld)en pi'ipadnouti na pro
se zdai:'i!; ber 5Ee\1Jei\J ift red)t~, středek. 
lícftiiltbtg an\Jgclauelt dllkaz IlnsfHegeu u-, vy letěti, vy-
právně po,taču,ie. lítnouti; upláchnouti, utéci. 

nusfaffen hor. vykydati, \'y- a:usflieflclt vytékati, vy-
brati co; přijímati, pl-i-, pi'e- téci, vyplynouti; pocházeti, 
jmouti. vyb(í)rati. vznikati, čeho. 

Illusfaffuug přijetí. pře- IllnsfhtdJt vS'mluva, vytáč-
jmutí, pi'ejímání, vyb(í)rání; ka, zánúnka; Ulad)e Mne ~uíl~ 
_ \Jcridíiebener @egenftiillbe po" j1lid)te nevytáčej se. 
př:iimání rozličných pi'ed- ~usf{ugs-~d výletní mí-
lnetu (y určitých ročních dobách). stO. výletiště. 

ausfcdigclt vypracovati, ~uMhtfs výtok; výron; 
vyhotoviti; e-e Urfunbe _ se-, -f)a~u kohoutek výtokový; 

-iiffunug otvor výtoku; -úu' 
uc, -rol)rc roura výtoková, 
nusf~lgcu vydati, ode

vzdati; fid) bail Drigina[ _ laj' 
jen vyžádati si prvopis (ori
ginál). 

lllusfo{g-idJeiu vydací lí
stek n poukázka. 

IllttSf~Iguug vydání. 
attsf~rnent vyzvati, vybí

zeti, vybídnouti. 
ausfiirnertt vypraviti; hor 

tUl 0ď)ilď)t _ vytěžiti; in 
0treďen _ vyvézti, vyvážeti. 

Illttsf~rberuttg vyzvání, 
vybídka. 

Illusforilcruug (ber 0:rae) vy
těžování (rud). 

ansf~rfd}elt vypátrati, vy
zkoumati, vyzpytovati. 

llluSforf dJuug vypátrání. 
lllusfradJt povozné při vý

vozu. 
Illttsfrage vyptávka. 
ansfrngcn vypt(áv)ati se 

koho nač. vysl ";rchati koho; 

altsfúerúi vymrznouti, 
po-, zamrznouti. 

Illttsfuf)r vývoz; - bcr 
3uďmroeltguifie vývoz cuker
ních výrobků; (lcfe1}\1lŤbrige
\Jon ftenerbaren @egenftanben 
protizákonný (nedovolený) 
vývoz poplatných pi'edmě
tů; _artUcl v)'vozné n vy
vážené zboží; -vcfdJehti· 
gnugs -ansftelluug vydání 
vysvědčení (stvrzenky) o vý
vozu; _fJeftiítiguug potvr
zení (o) vývozu i -fJcluiUi· 
gnug povolení vývozu; 
_voltiftcatlou vývozná ná
hrada u bonifikace, náhrada 
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za vývoz; _v~ltificati~usdid· 
crfat; vrácení vS-vozných bo
nifikací; _nedarati~lt vý
vozná deklarace; -giiter vý
vozné předměty; -lJllund 
vývozný obchod; -vajs vý
vozný list; -fdJcin vývozn}' 
list; -lJcrb~t zákaz n zápo
věď v)rvozu; -uerfal}rctt vv
vozné řízení; -ltIareu vt
vozné zboží i -3~ll (-soUge" 
biir) vývozné clo, clo za 
vývoz. 

altsfiiljrvar vykonatelný, 
uskutečnitelný; schopný vý
vozu, 

!lusfiiljrcn vyváděti; vy
vážeti, vyvézti; prováděti, 
provésti, uskutečniti, vyko
nati; vyvozovati; ť-lt iBan -
provésti n dokončiti stavbu; 
e-ll iBeieÍ)1 _ vykonati n vy
plniti rozkaz; e1n merlíredjen -
vykonati n spáchati zločin. 

Illnsfiil}tCU vývoz, prove
dení; _ e-~ iBe\1leiíe!l prove
dení n dovedení důkazu; -
\Jon med)t5mittdn provedeni 
opravných prostředků. 

Illusfiiljter vývozce (,boW; 
vykonavatel. 

ausfiH)did) obšírný, ze
vrubn)". podrobný. 

lllusfiif)didJfcit obšírnost, 
zevrubnost, podrobnost. 

Illusfíi!}rttu!! vývoz, vyvá
žení; vykonání, provedení, 
dokonání čeho; _ ber @eíef2e 
provádění zákonů; tll _ be(j 
:tXujtrage!l vykonávaje (-íc, -Íce) 
příkaz, plně (-íc, -íce) příkaz; 
ct. hl (~ur) _ brini1en provésti 
n ve skutek uvésti '.j ~ltt -

G* 
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rtefauntU provedenu II vyři
~enu~ b,<,ti; 3m _ lommen u
skutečniti se, státi se skut-
kern. o 

musfiifJtuugs-ad zpusob 
provádění; -beftinmmng na
řízení n předpis II ustanove
ní prováděcí; -form způsob 
prováděcí II provedení; _geo 

fCl; prováděcí zákon; _iUo 

ftruethm pl:;)Vád~cí náyod n 

instrukce; -ubctcmhttttt pro" 
váděcí srnlouva; _tlerorDo 
mmg nařízení prováděcí; 
_!eidjClt znarnení k výkonu. 

au~llfimeu vyplniti; jei11C 
\Stelle \l.liirbig _ úřad čestně 
zastávati; \)om 2flíjenber au~o 
~ufii[en necl ť vyplní odesí
latel. 

musfiiffuug vyplnění; ~a
stávání vykonávání (pOVll1-
nostL ú'řadu); _ ber muórifen 
yyplúění rubrik. II ~loupc~. 

musgabe(lt) vydaJ, vydej; 
vydání, :,yd~vá::lÍ; -~cl~~ 
doklad vyde,lovy II o vyda;)lj 
-bud) kniha v.v.?-ajů; .-b~Í)g?t 
rozpočet II blldzet vydaJovy.; 
-ctai rozpočet; -gel)) výdaj" 
llé peníze; -iom:md denník 
výdajů II o v.ýd~jích n v~d~
j ovy; -od rnlsto vydam; 
:"red)ltUttg účet o v\'dej ích II 

vydáních; -fieHe místo vy
c1"ání II pro vvdávání. 

2htsgaM -abtljeHuug od
(lělení výdejové; -Ilrtifel vý
dejová položka, článek výd~
.iový; -attfítag rozkaz (ph
kaz) k vydání n kvýdeji; -taffe 
výdajná(í) II výplatná poklad
na; -tofoltnc (-co{nume) slou· 

pec v:)'dejů II výdejový,; _boo 
cumcut doklad o vydaní II o 
v:)'deji; -fJau"t!Jud} hlavr,i 
kniha výdejl'1; -loutna! vi, 

2fu5galie-jourual; -"oft článe i, 
n položka v3'dajná(í) j -vaf' 
jterung vS-rněra na v}-daj; 
-rcgiitet záznarn II rejsti'ík 
výdejů II o v:)'dejích; -tuli rif 
výdaj ní sloupec, rubrika, pří
hrádka; -fnmmc (lUl' 2lu~gabe 
líeftimml) suma II částka vS-
dajná (na vydání); (au~gcgc6ene 
\Sllmme suma vydaná II vy
dání); -udun))e doklad V}'
d~jo;ý; -6l1.JCig výdajné od
vet-vl. 

unsgiifJteu dokvas.iti se, 
vykvasiti se, vykysatl; kva
šením n kysáním povstati. 

musgaug východ, vycház
ka, vyjití i _ betl -Sa~retl ko
nec II uplynutí roku; _ (me
luHal) výsledek, konec; guter 
_ úspěch, zdar; _ c-r lllare 
vývoz zboží; _ Jiaém moci 
(směti) si vyjiti, vyprositi se 
z kanceláře (úřadu); _ ne1illlClt 
skončiti se. 
~ht~gang$-licftclhUtg~liud) 

kniha zakázek; -M!anš za
čáteční rozvaha II bilance; 
-lledataHon vývozní osvěd
čení; -fattutcnbud} kniha 
faktur daných, fakturník; 
-gcbib: v:)'vozné i -llHUlua{c 
pošt, denník n příruční kniha 
zásilek pro cizinu II denník 
o zásilkách jdoucích do ci
ziny; -Vllifier5cttcI lístek 
k vycházce, pasírka; -vunH 
východiště, východisko, po
čátek, vznik; -fd}cin list vý" 
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yozní; -ilaHou v:)'chodiště, I' au~gcftaftcn vy-, utvál-iti ; 
vysílací stanice; -VCtbot zá- , vypraviti, opati'iti. 
kaz v:)'vozu; -50U clo v:)'- musgcjtaHultg vcýtvar, u-
vozné. tváření, v}'prava, úprava. 

ausgcbcu vydávati, vy- Illtsgic!Jig vydatn,j'" spor:)'. 
dati; jid) flit e-u offeumc!)Clt íBe. mn$gIcidJ na-, vyrovnání, 
amlet! _ vydávati se za ve- dohodnutí; vi, též 2lur,gleiámug; 
]'ejného úředníka, činiti se a-bat vyrovnateln:\'; -gcfcl; 
,'eřejn:)"m úředníkem. zákon o vyrovnání. 
2fu~geber vydavač, vyd a- IlU$gfeid}cu vyrovnati, vy-

vatel. rovnávati; C-lt \Streit _ spor 
mnsgcbof dání do prodeje, urovnati II odkliditi; ť-e mrá)o 

vyvolání pH dražbě; vyce- mmg _ vyrovnati n zaplatiti 
nění, podání. účet. 

musgc))ingc vým,ěnek, vy" musg{Ctd)ett vyrovnání. 
minek. 2fusglcid}s - !Jcninguug 

mnsge))ingCt v:)'měnkář; nodmínka vyrovnání II do-
-in výrněnkářka hodnutí; -betrag suma vy-
mltsgťning~ - bebed'ungso rovn(á\')ací; -mafie masa vy

tapita{ uhražovací kapitál rovnací; -miinóc obch. drobné 
za výměnek; -giebigfeit rnince n peníze; -fteuct taxa 
dávka výměnková n výměn- vyrovnávací; -tagfa~l.'t '1'1-
kářskáj bie -gíeHgfeiten finb rovnávací stání; -tCttttut 
in natum au ldften dávky "ý- lhůta k vyrovnání, lhůta vy
rněnkové sluší poskytovati rovnávací; -l.Ierfa~re1t vy" 
naturálně (v přirozenosti); rovnávací řízení; -ucl:Íjau))< 
-vedrag smlouva o výmě- lung vyrovnávací jednání, 
nek II o výměnku. jednání o vyrovnání; -uet< 

altsge~cu vycházeti, vy- ;udj pokus o vyrovnání: 
jíti; (s)končiti se; gUl _ zda- -vedrag smlouva vyrovná
řiti se; auf ct. _ rní.dti k čemu, vací; -l.Iotfd}lag návrh vy
zamýšleti co; il(,eť cf. _ šířiti rovnání II vyrovnávací; -acH. 
se o čem; \)on -S-m _ pocházeti raUtu lhůta II doba pro vy
od koho; [cer - propadati, zů- rovnání; -5iufcl1 úroky vy
stati nekryt:)'m, vyjíti na rovnacÍ. 
prázdno; cr iít [cer Cilr!3gegallo mU$g{eidjung vyrovnání, 
gen nedostalo se na něho; _ bc~ '!I6gaugeé vyrovnání 
ba~ @db ge~t au':; peníze do- schodku; bie _ ber :vifjew13 
"házejí; mít -S-m _ snášeti vyrovnání rozdílu; _ \J01 

se , kým, shodnouti se , kým; $ťre113er6rud)t~eifCll zarovnání 
leon e-m @runbja\le _ vychá- krejcarových zlomků; _ e-(, 
zeti od zásady II se stan 0- \StenercontoíJ vyrovnání berní" 
viska. ho účtu; _ II "21uíJgleid) II '!IuíJ< 
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tarienmg (lid :magen o @ejDidj~ !!!ttsljiiuge-bogcn vývěsek. 
ten) s-, vyrovnání (obyč, vývěsný arch; -brdt vývěs
prázdné) váhy; vyvážení né prkno; _ (2lu~[)(iltg~~)fdJHD 
závaží. v.ývěsný štít; -fafer vývěsná 

2!usgfeid;ungs - iutel'eifen tabule, vývěska; -jctter vj'-
Wlt~gleidí0-3inien. věsná cedule. 

ttusgrabcu vykopati. ausfltt1t!leu viseti ven, 
IUtsgreifen roztahovati se, býti vyvěšen. 

šířiti se, rozpřahovati se j attsfliiugClt vyvěsiti. 
omakati, ohmatati; lneÍl -D 2!uslJiiugcU vyvesoval1l; 
obšírný, rozsáhlý. _ l!Olt :vruďídjriften vyvěšová-

ttusgl'ihtbctt vyhloubiti, ní tiskopisů. 
v.ypátrati, vystihnouti, do- IUtsVttt't'eu vytrvati, vydr
patrati se, dohloubati se žetí. vyčkati ,eho; ,s. _ do-
čeho. čkati se koho. • 

2IusgufS vylití, výlev; sto- IUts6tUten vysekati, vy-
ka, strouha; vylévadlo; _" ID.}·titi; hor, e-u ®ang _ žílu 
tl'og odlévka, výlevka, ko- vyrubati n dobýti; e-u :mafb 
rýtko vylévací (u měřicího ,troje - vykáceti n vymýtiti n vy-
v lihovaruí. rubati les. 

ttusÍjaďen vykopati, vyse- ausljiiutcu kůži stáhnouti; 
kati. stáhnouti (zvíře). 

nusljttftctt váznouti, býti attsljebeu vyzdvihovati, 
"kým; bie ®e6iír Qaftet im 1Riiď~ vytahovati, vyndati, vyb(í)
l1anbe all§ poplatek nebyl do-, rati; vykopati; vyvrátiti; 
zaplacen n dosud vázne u 1Recruten _ bráti n sbírati k 
vybývá za n,kým; -be ®Jl11tme vojsku; fidj _ vyznamenati 
suma dl.užná n váznoucí n I se, vY,nikati; 2lJl0gel)obene( r) 
zadržená n nezaplacená. branec. nováček, rekrut. 
aus~aHcn vydržeti, snésti, 2!usflebuug zdvižení; vy-

přetrpěti; hor. vybírati (rudu na' tahování; vyb(í)rání; braní 
dole). I (na vojnu); - be~ ®aube~ vy-
2!ltS~anUttg hor. vybírání bírání písku; _ be~ @ruube~ 

(důlní). vykopání základu; lno Me _ 
2!uslJnftuugs - foi!cu ná-, ber ~riefe ftattgefltuben ]jat kde 

klady n útraty vydržovací. psaní byla vybrána. 
ttttsÍ)ihtbtgett vydati, do- 2!usflebttttgs-bc3td odvod-

ručiti komu 00. ní okres; -eommiHiou ko-
m:usf)itnMguug vydání, mise odvodní. 

doručení. ausfJcHett vyléčiti, vyho-
m:usflaug v}'klad; vyvě-I jiti; fld) _ uzdraviti se. 

šené zbožÍ, I ttusflcimíjdJ cizozemský. 

.. 
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, ausflei;eu (e-u Dien) vy to- ausfaufeu skoupiti, vy-
piti, vytápěti (kamna, peol. koupiti. 

ausf)effeu přispěti pomocí, ausfcuucu rozeznávati; 
vypomoci čím. lidj in et. _ zběhlým, zkuše-

2!usfleffCl' pomahač, po- ným, honěn}'m b.ýti v čem, 
mocník, vypomahač; -tag~ rozuměti čemu, uměti co, vy
Io1:)lt denní mzda pomahače znati se v čem. 
n výpomocn é síly. ausUagcu (burdj~ stfagen 

2!us~)ilfev}'pomoc, přispě- edangen) vyžalovati. 
ní, příspěvek, v}'pomocné. llusUatidJcu vytlachati, 

2!usflirfs-al'bcitcl' (V}')po- vyklepati. 
mocný dělník, pomahač, po- ausflcbcu vylepiti; an~gc< 
mocník; -auffdjCl' Ivý'lpO- Uelíte stifte vylepená (vnitiJ 

mocný (telegrafní) dohlížitel; bedna. 
-bcamfc pomocný úředník; 2!usfod;cl' ('.J3ribatfoftgeóer) 
-bcll.liIHguug povolení vý- stravovateL 
pomoci; -MCUCl' (vý)pomoc- ausfommeu (aul3ge~en) vy
ný sluha; -gefud; žádost za cházeti, vyjíti; mH bem ®efb[ 
výpomoc, za přispění; -haft _ vystačiti s penězi; mil 
síla (vý)pomocná; -fefjl'cl' cinem 9catVóar _ srov!lati s~: 
(vý)pomocný učitel; -vfel'DC snášeti se, v dobre shode 
příp řež (výlpomocné koně', bv-ti se sousedem. 
-polttrrOlt vvpomocný po~! .' ~fusfommel~; .ilÍ!. 9abe :u.rin -
stilion (poštovní. vozka); :?Iam od ,ie.ho v?yh ZlY; lem" ": 
-ta!} (vý)pomocny den; rmben by tl ZlV čím, vystaCltl 
-ll.litdltCl' (vý)pomocný stráž- , čim. 
ce, hlídač; a-l1.leifc na výpo- ausfouueu; uidjt _ nevě-
moc, v:í'pomocně. děti si rady, nevěděti kudy 

tUtsf1o~fcu vydlabati, vy- kam. 
dutiti. aUStraJ;eu vyškrábati, vy-

ausl)o!cu na-, rozpřfthnou- drápati; ®efdjrie6eue>3 _ písmo 
tij zkoumati; lnett _ počíti vyškrábati (noieml. 

Z daleka (až od Ad,maí. mtshttthidJaftcu vyzvídati, 
2!usl)ofen; - 3Ul1t edjfag vypátrati, vyslíditi, vy·, do-

rozmach, napl"ažení. ptávati se. 
ausf)iil'cu vyslyšeti, vy- 2!usfuuhfd)aftung vyzv;-

slechnouti. dání, v}'zvědy. 
2!us6u{l vyb(í)rání, volba, 2!usfmtft zpráva, oznáme-

vyvolení; výběr, jádro; ní, objasnění, vysvětlení, 
nener - nováčkové, branci, vysvětlivka, poučení; ná
Tekruti. věští, výkaz. popis, in for-

2!usfauf dokupování; vý- mace; _ ert1)eifen, ge6en zpra-
kup, vykoupení. viti koho o "ln, oznámiti, vy-
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ložiti, vysvětliti komu co; vy- 2Cusfageruttg-tUlsfuf)r v.ý
světlení n zprávu dáti, podá- voz vyklizeného zboží (na pi'. 

vati komu o čem; poučiti koho o líhu, petroleje, tabáku, piva atd.) II vý
oem; - einf)oIen vyžádati si,opa- voz vykládky. 
tříti si zprávu n vysvětlení. 2CttS!aUD cizina, c1zozem-

2Cttsfttuftei poptavárna. sko, chozemí, cizí země; 
2Cusfttufts-6ttreatt popta- in~ .. do ciziny, za hranice. 

várna, informační kancelář; or "1" .. " " " 
uU", Iltt ..... r ClZlnec (cí,jneu, -ertf)eHtt1t1l podání vysvět- cizozemec (cizozemci); -6el}atth. 

livky, zpravy, vysvětlivka, {ml" jednání vůči cizinci 
oznámení, poučení; -crtlíci. " . 

n S cizincem, zacházení s ClIung Uber bie @:rebitíJerlíiiítníffe zincem; -iu cizinka. 
,'on jJirmen podávání zpráv o attsfihthil·... cizozemský, úvěrníeh poměrech firem; '" 

cizí; _e l!5alura cizozemská, -fau5fei návěštní n infor- cizí valuta; .. e lll;c~tFaFiere mační kancelář, poptavárna; k ' 
cizozems -é cenne papíry. -pcrf1.llt přezvědná osoba; 

-fad)e věc přezvědná; -ta, 2Cusfalths-l.Jajs pas, prů. 
bcf!c b bnlka oznamovací, vodní list do ciziny; -tmltj; 
návěštní, popisná. punc cizozemský; -tarif 

2Cusfahe· betutfligultg po- sazba do ciziny; -beder,r 
volení ke skládání, k vyklá- st,yk (úřední n dopr" vní 
dání; .. f1.liteu skladné; -fia. styk), spojení s cizinou; 
H1.lU stanice skladní; -fteffe mezinárodní doprava, mezi. 
skladiště. národní dopravní styk. 

awtlfaheu vyložiti, složiti, IUHHaifeu vynechati, v:V-, 
,t.". vybíhati, vystupovati, propustiti, opomenouti; fle!) 
vyčnívat,j. ge)je!1 S-I1_ vyjížděti si na koho; 

2Cusfl'l Í'l cu i - ber ®e!)iffe fiá) liber ct. o S-u _ vysloviti 
skládání z lodí. se, pronésti se o čem n o kom; 

2ht$labuug skládúní, 810- I S. aníl ber ,p,:tif _ propustiti 
žení, vykiádání; _ te>3 @e.pi:iď~ nikoho Z vazby. 
skládání, složení zavazadel. 2hts!affuug vypuštění; V}'-

2Cus{age výdaj, výdej, vy- lev (oltů); výsuvka. 
dání, náklad, v}dohaj vylo- 2lu~rauf vyběhnutí; vý
žení; výklad ('boW; -fafteu tok; -r,afeu, -1.ltt přístav, 
v.ýklad, výkladní skříň. místo k odplutí. 

2ht$!agctt-attllttgettl' po- auSfaufcu vyběhnouti, vy-
řadatel v}'kladů; -vorto při- bíhati, vycházeti. 
rážka za náklady. 2(ttSfaufet posel, poslíěek, 

aus!agetn u-, vyležeti se, roznM'eč; _ e-r íj3f[a113e odnož 
autl!ie[agerte05Sier ležák, vyle- rostliny, v.}'honek; hor, _ e-s 
žele pivo. @auflcs odžilek. 
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2Cusiauge-li1.lttid) loužicí 
káď; -faitelt lužnice, loužicí 
kašna. 

auslid)tcu (dHen 5illal!:) pro
klestiti, prosekati (les). 

2Cusfid)tuug (eineíl lffialbe{l) 
prosekáni. průsek, prokle
stění (lesa). 

auSfaugcu vyloužiti, vy
lužiti, vyluhovati; mit lffiaiier 
- vyloužiti vodou; al1!3gelallgte 
ed)nitte cUh.řízky vyluhované. 

aus[eeUlt vyprázdniti; 

2fus[iefcrer odevzdavač, 
vydavač. 

dne 5illol)nl1l1g _ byt vykliditi. 
~uslťgefdit lhůta vylo

žení. 
Ilus[egeu vykládati, vylo

žiti, rozprostříti, vysvětlo
vati; ben ehm eine!3 @eieJJc!3 _ 
vyložiti rozum n smysl zá
kona; bie lffial)lIif!el1 3llt &inflá)! 
- vYložiti volební listiny 
k nahlédnutí; aUl3gefegt jasny 
(vyložen}'). 

2Cnsfegcr vykladač; vy
kladatel. 

~ttslcgUlt!l výklad. vylo
zení, vysvětIení. 

2htsfcgultgs-regel vyklá
dací pravidlo. 

auslcihen dotrpěti, vy
trpěti. 

ausíeíl)ťU (za)půjčiti, (za)
půjčovati; vypůjčiti si, vy
dlužiti si; @elb ani ,Síníen _ 
půjčovati peníze na úrok. 

2htsfeil)eu vypůjčení (p.ni,): 
zápůjčka. 

ausHefent vydávati, vy
dati, odevzdati. 

2ftt$!ieferuug vydání, vy
dávání, ode\'zdání. 

2htsfieferuugs-6ud) V}'-
právní kniha; -(ager skla
diště vydávací; -lagerfd)eht 
vh ~u~lieferung(\icl)eill; .. pt1.lUi. 
fiou provise za vydání ('boiil; 
-fd)eiu (lffiarram) list vydací, 
odevzda,cí, doručovací ,sklad. 
ní list na vydání, varant; 
-ii6eretufomntťu, -úcdra/t 
smlouva o vydávání (:!očin,ů 
atd), 

ausfoben vychvalovati, 
vychváliti; vyjednati, vy
míniti. 

2Cus!oliuug vyjednáni, ve
řejná nabídka. 

attsloďen vylákati, vylou
diti, vymámiti na kom co. 

~tts!(lďUU!i vylouzení, vy
lákánÍ. vymámení. 

2Cus!cifJcr půjčovatel. 
2fus(df)Ultg půjčka, zá

půjčka. 

ausíerueu vyučiti se, do
učiti se; al!~gefcrt1t vyuťien}', 
dokonalý. 

~lt~nťfe výběr, výbor, vy
bírání. 

ausioglcrcu vystěhovati 
koho, z bytu, vykliditi koho. 

ausliijd)cn uhasitiněeo; sha
snou:i, vyhasnouti, zanik
nout,i; (\Jernicl)ten) zahladiti, 
vyhladiti; @efá)rielimC{5 _ vy. 
mazati; cine ®d)ulb _ dluh za
praviti. 

aM!efeu vyb(í)rati; do
čísti, přestati Číst.i. 

2CutHiifd)ultg zánik; V}'-
maz. 

2htsIiiie-~ť6er tel. výbavnÍ 
páka; -uortid)tuug (li ci 
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.\Briícťen\1Jagen) viz :Jíufaug~\)or~ aUSmC~3Cn vymýtiti, vy-
rid)tung. brakovatl, vybrati. 

aus!ofcn vvlosovati. ,au~m~fsflar vyměřitelný, 
2!us{ofung· vylosování. vymerny. 

. ausfiifcu., oddělati, vy- ~vl!~mcffcn vyměřiti, roz-
Jmo~tI, vYJlmati, vyndati meľltl. 
vyb(l)rat~;. dne Ilert'fanbete eacf)~ 2!nsmcffcr měl'-ič. vvmě-
- vyplatitI zastavenou věc' řovač. ' . 
dmu edjulb6rief _ vyvaditi 2!usmeffuug vyměření. 
dlužní . .list; y dnen 5ffied)fef _ ansmietcni S-u _, S-nt e-e 
zaplatIt! smenku' Hdi _ vy- 5ffioliuung _ vypuditi z bytu 
koupiti se~ 1 , , koho (nabídkou většího nájemného)' 'vy-

!,!usriifung yS'plata, vý- pověděti koho. ' 
mena, vyvazem. 2!nsmietnng vystoupení 
~Usliifultgs-iumlue výku- z nájmu (po výpovědi). 

pne, ,suma vý k upná n vý- ausmi.ttdu vyšetřiti. 
kupneho; -Ilertra~ smlouva 2!uslluH(cHuug vyšetření. 
o výplatě n o vyuání zajatců. 2!usmiin5ung raž"ení, bití 
}tus~iiftelt vyvětrati, pro-. peněz (, č;ho). " . 

vetratJ... ! tUtsmu)tent vyb(l)ratJ, vy-
íllus{nftuug provětrávánÍ I' brakovat.I~ 

vyvětrállÍ. ' v 2!u~~ulterung přebírání. 
ausmadjcu v brati v _ I prebra~lJ, ,vybra~ov~ní.i -. ber 

pnouti, vyndati; vj_, uje'dnaB I :Jíctm preblrka, p;'~bral1lSpIsů. 
ustanoviti umluviti " ! 2!usua!jme v.vJlmka; :Jínt!~~ 
niti' einen S;treit (al1"gr

v
'tY1TIl)- I ftunben taglid) mir - ber b'eiertagc 

, "-' - ~ e L'Iett 'hodin" u" d 'd Vl' vyrovnati ukliditi spo .;, I .J re ll! enlle {rome 
0día\lltng~~rei~ mad)t 20Ó'@~1~~ i svátků (mi~lo sVátkY),i.?f)llC_, 
ben a1t~ odhadni cena dělá I· °tl:e U~íerfd)~eb bez vYJlmky; 
~oo zl.' jVidi v 'h' a't' " ,v~IChl1l, vsechno vesměs: , -} la II Sln'nttt \J011e! .,., .. 
vymíniti si' aU(jaenl dr h t I - , vYJlma.Jlc, vyjma " "a). o O-I kromě" b'lb Y'" vý, dokonaný učiněll~ cel' .. 'o,,.. eeho, - t cn clmtl 
jistý. ' v, y, i ~~Jl:nk~.! - geftatten připou-

IlY""l"a'" v' v ,I. steh vYJlmku. u .. ", .. fl ymera; mlra" 2! ~ Jo .., (,,, r. 
vyměření; _ bcr :Jíbqa6e v"- I • ,U ua'jm",-, ,.uU~lt~'Il!ie)-
měra dávky' D"" fit Ií" ~ 11Ielhmmuug vy.pmecnvpred-,- """e nr VY- pis ' 'V Y' t" , 
měra poplatku n poplatkov',' . I ' v:ypmecn,e .. us var;ovem; 
líild)fte~ _ nejvyšší výměra,a, I :-fll~ pnp~d vYJlmecn:y;.zvl~-

auslUllueru vyzdíti. II St;t:l, -gcnd!~ soud ,:'.YJI~e?-
2!usmlluenm" vV7.dění. ny, -gefel; ~~~on Y v~Jlmecny; 

tl " I a-ros bezvy]lmecny. bez vf-
, aUfmerge~n Zl1101'j ti, udří- I jímky; -itan~ stav -výjimeČ-

tl, zarhlloutl koho. I ný, mimořádný; -neUung 
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výjimečné, výhradné, zvlášt- odkud); S-nt ehl 'lfuge _ vyšle
ní postavení; -Ilcrfiigung hnouti komu oko. 
opatí'ení výjimečné: mimo-l anslJfiiuDeu zabaviti, v zá, 
řádné; a-l1.leHe výjimpčnŘ; ~jem (v zástavu) vzíti komu co; 
-!UftanD viz _fíaut>; -5ltftauh~ hor, uk!iuovati, klíny utužiti, 
qcfel? zákon o stavu výji- Ilus.\.lfllrreu (e-e @emeiube) 
mečném. vyfai'iti (obec). 

ausud)ltteu vyndati, vybí- 2!us.\.lfarrtmg vyfaření. 
rati, vyjmouti; fid) _ vyjímati aus\)feifelt vypískati, vy-
se, činiti výjimku z čeho; lišiti hvízdati; hor vyraziti (o nábojil 
se od jinych; fidí gut o jd)fed)t _ ausj)flaiteru (vy)dlážditi, 
dobře n špatně vypadati, dodlážditi. 
býti pěkný n špatný na po- 2!uslJflafteruug dlažba, vy' 
hled n na poslech; au~genom, dlážděnÍ. 
menvyjímajíc, vyjma.o, mimo 2!ufj;lideu věštné zname, 
n,co, j,romě n,č.ho; au~genom~ ní, ochrana, záštita, auspicie. 
mener Drt místo vyjmuté; ausl-llaltberu,izau~pfau\d)Clt. 
-kl znamenitý, nevšední. mt$phtttfdjen vytlachati, 

2!usue!jmeu (ber ~ier etc.) vyžvatlati, vyklábositi, vy-
vybírání (vajec atd.) zvoniti. 

~fusue!JUter výměnkář. aus.j.Jfihlberu (vy)dranco v 

au~uudjteru vystřízlivěti. va ti, (vy )pleniti, (vy )loupiti, 
ausuui$eu (ausltul;eu) vy- (z)pusto~~ti. 

už'iti, využitkovati. ~~$,.j.JfUUDerUlt,g vydrvan,-
2!usltiil;uug využití, vy- coval1l t vy~oupel1l, vyplenel11, 

užitkování zužitkování zpustosel1l. 
..r. ' h . T' aus\)riigeu (dn .\Bilb, dne 

ausj)au,tc!t rozpac .tovatl, illciin3e), (vy)raziti, vytlačiti 
po ku~ech vsechno propach- (obm mine;)' au~gehr(ioí výraznÝ .. 
tovab; S. _ z pachtu vypu- ' " ," c"""" " 
diti někoho (nabídnutím rozhodny;,. patll1y, ps~y. 
většího pachtovného). 2!usj)r~~uug razel1l. . 

ausj)adeu rozhaliti, vyba- !u!~pr.etlen vychvalovatI, 
liti, vyložiti. vynasetl. • 

2!usj)aduug rozbalení vv- aU$j.lref1eu (vy)mačkati. 
balení. '" (vy)lisovati, (vy)ždímati, 

aU$illlurett vybubnovati (,:y)t~ačiti; \)~1! S-nt ci. - v.~·· 
n"o. dlratl, vynutItI n. kom n,co; cm 

att~.j.Jauid)eu hor. vytlouci, @ef)eilt1ui~ - vynutiti, vytáh
vytloukati, pro-, rozbírati nouti (, koho) tsjemství. 
(,udu). 2!usj)reffmtg vymačkánÍ, 

aUS.\)ettidjcuvyšlehatikomu; vylisovál1l, vytlačení; vy
vypráskati, vymrskati (k.ho nucení, vydírání. 



92 

IUiSl.ll:O!Jcu (au~jJrol.iieren) ; ausrcidicu vystačiti, do-
vyzkoumati, vyzkoušeti. stačiti; -ll dostačiteln3", do-

auspriifen vyzkoušeti. statečm'r. 
uuspriigeln zbíti, ztlouci, ausúiljen vybrati, vybra-

zmlátiti koho; S-m cl. _ holí kovati, vymísiti. 
(ranami, bitím) vyhnati komu uusrciflcu vytrhnouti, tr-
co z hlavy. hati, vyškubnouti, škubati, 

uus.puncticrcn vy tečko va- vyrvati, rváti; roz-, protr
ti, body vyznačiti; vypátrati. hnouti se, prasknouti, pra
vyzkoumati. ' skati, párati se i uprchnouti,. 
~ ~htsj.JUI; výzdoba, okrasa, upláchnouti. 
sperky. ~usrcifleu uprchnutí, u-

auslmt;eu vycíditi, vyči- pláchnutí, útěk; Die Ufcr ge
s!i~i, vyleštiti; S. _ vyplís- gen ba~ _ be!! j5!uffe>3 óefe;tigm 
mtI, vypeskovati koho. vvči- opevniti břehy, aby jich řeka 
niti, vymluviti komu. • d netrhala. 

.UtSqutlrttereu vystěho- 2!usreif;cr uprchlík, sběh; 
vati, vykliditi z bytu koho. hor. odžilek. 

ausl'llMercn vyškmbati, ~usrciflultg vytrhnutí; ú-
vymazati, vyškrtati. těk (Vi, td 'lfuereiflen). 

ausriiUlltclt vykliditi, vy- aUSt'citcu vyjeti, projeti 
prázdni ti; dne lITIof)llllltfl _ se; eiu 'l3ferb _ kon ě projíž
byt vykliditi, vystěhovati se děti v jízdě vycvičiti, ob
z bytu. 

~usriittmc1t ('lfll{\raUmllltg) 
vyklizení. 
~ltsriiuntcr vyklízeč, cí

dič, čisti č. 
~usriiumuttgs-f(lftcu ná

klad na vyklizení n čištění. 
,utsrattj.1CU housenky s bí

rati, sebrati s čeho. 
ausrediucu vypočítati. 
~us~ed}lUmg v}'počet. vy· 

poctenI. 
~ttsrelle výmluva, vytáčka. 
Itusrcben domluviti; vv

sloviti, vyjádřiti, pronésti· 
3-m et. _ vymluviti, vymlou~ 
vati, rozmluviti komu ;0' zra
d~t~ koho od •• ho; fid) _ v}'mlu
VItI se (do syh); vymlouvati 
se, vyt.áčeti se. 

tlttsdjchett (ein ®d)ifi) vy
zbrojiti a mužstvem opatřiti 
(loď). 

ausriditctt vy-, srovnati; 
S-m el. _ vyl'-íditi komu co; et._ 
poříditi, provésti, dokázati cO r eben íBefef)[ _ vy konati roz
kaz; einell ®treit _ urovnati 
spor; ben \SnuÍ) _ hor, rozdě
lati nález, slíditi. 

~USriditlUt!l vykonání, vy
řízeni, prol'edení; hor. slídě
ní, slídná práce. 

ItUSrODcu vypleti, vyklu
čiti, vypleniti, vykořeniti. 
~tt~r~bttng vyplenění, vy

korenem. 
ausro~rett (dne lITIaub) vy

rákosovati (stěnu). 

austottcu vypleniti, vy
bladiti. 

2!usrottUU!l vyplenění, vy
hlazení; -s-fríeg vyhlazo
vací válka. 

ausritden vystrčiti, vysu
nouti, vyšoupnouti, vytáh
nouti. 

~usriidttng (eil1l'~ .8alll1l'~) 
vysunutí, vystrčení (plotu): 
vytrhnutí, vytažení, dání se 
na pochod (voj,kal. 

~usdtd'l1(1rtid}tttltg (lid 
íBriiďotlt1 agen) vi, 'lfllf3ug\li)Or, 
rid)tUllg. 

2!uStUf vyvolání, v}'křik; 
provolání, oznámení, vy-, 
ohláš ka; veřejná dražba. 

attsrufctt vz-, vykřiknouti, 
pro-, vyvolati; vyhlásiti, 
prohlásiti. 
~usrufcr vyvolavač, hla

satel. 
~u$ruf$-.j.Jrci$ cena vyvo

lací. 
~usruljcfhmilc hodina od

dechu n odpočinku. 

an$rn~cu (raf!en) odpoči
nouti, spočívati, oddechnouti 
si. 

~ustu.j;lfeu vyškubání, vy
trhání; _ Ilon lITIaíbgm~ vy
trhání trávy lesní. 

ausritftcu vypraviti, vy
strojiti, opatřiti. 

~l1tsrititttug vS'zbroj, vy
strojení, výstroj, výprava. 

~ttsriiitttttgs -gcgcuftihtllc 
výzbroj; věci v3'zbrojné, vý
strojné. 

aU$fiicu vysévati, rozsíti. 
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2!usfagc výpověď, sezná
ní; faljd)e ~ mad)en falešně, 
křivě vypovídati. 

ausfagen vypoddati, vy
pověděti, seznati; vypravo
vati, tvrditi; eibíid) _ phsežně, 
pod přísahou vypověděti, 
seznati. 

~[usfageu - betltJcigerung 
odepření n vzpírání se vypo, 
vídati (jako svědek nebo znalec), (té i: 
íl..~en1)eigerullg ber 2rul3fage al~ 
.8w8e ODer 0ad)\Jerftanbiger). 

~ht$fl1il sázka i vysazení, 
výstavek. 

aU$idiad)tcu hor. vyhloubiti 
(šachtu), 

ausidiaftcu vypnouti, vy
mknouti, vypojiti, proud pÍ'e
rušit,i. 

~ltsfd}aHCt vypínač, 
~tt$idiaftuug vypnutí n 

vymknutí, pi'erušenÍ proudu; 
- ter ;te1egrapf)enaN\arate vy
pnutí n vymknutí telegrati
ck\'ch přístrojů. 

~ltsf dian! vj'Čep; -ge' 
rcditfamc vJ'čepní, šenkýi
ské právo; -gcttJcrflc v,ýčep
ní, šenkS'řsk:\, živnost. 

aUSld}arren vyhrabati, vy
škrabati. 

ausfdicH.lC1t vymísit.i, vy
mítiti, vyloučiti, vyvrhnouti; 
aus bem ~gecť\mf('lir _ vyloučiti 
z obchodu šekového; a1!~ ber 
~ifte _ vyškrtnouti, vynechati, 
vdoučiti koho ze seznamu; 
all~ einer @eíelIjd)aft ~ VystOl:
piti, ub3'ti ze společnosti; 
-ll vystupující, odcházející. 

~nsid)eibelt vyloučení, vy
stoupeni; _ auz ber lii(i~erigm 
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eíteue,'clafie vyloučení z dosa- ~age) odklon, úchylka; 'Souj~ 
vadní berní třídy. lofe gtbl _ bou... busola, 

2íu~fďJ~ibuug vyloučení; magnetka, magnetická střel
odloucem, vystoupení; _$- ka má odchylku ... ; _ ge6en 
auswcis účet. výka,z n seznam rozhodnouti; _ geoenb 'roz
vy]opčených položek u před- hodující. 
metu. 2íusfd)fag(e)-adicit roz-

ausfďJerten vyhubovati, rážka, vytloukání (na halděli 
vypeskovati koho. -ljO(; pučící stromy; dříví 

ausfďJcufen nalévati (ua par'ezného lesa; -!a!erne 
prodeji, čepovati, vytáčeti, šen- vyndavací sVítiÍna; -Iua!b 
kovati. les .omlazový; -luirtfd) aft 
ausfďJidcu vy-, odes(í)latij vi, l)cteberroaIbroirtfd)aft. 

nad) S-m, nad) et. - poslati,. cutsfcÍ)lagcn zbíti, zmlátiti 
kým u pro koho, proč. koho; vyraziti, vytlouci; od-

ansfďJiclicn vystrčiti, vy- mítnouti, nepřijmouti; ben 
strkovati, vysunouti. vvsou- íl5ergIeicí) _ zamítnouti vyrov
vati, vyšoupnouti. " l2áI:í; vyrážeti, klíčiti, pu-
~ mtsfďJie~e1t vystřeliti; cetl. 
etraf)fen - paprsky vrhati, ausfďJHef7cu vyloučiti uěkoho 
me~at!; vyháněti, vyrážeti, ' čeho, od "ho; vyjmouti koho' 
puceh. fid) _ nesúčastniti se č,ho. stra~ 

v~n.sfd)iff~n vyplouti; vy- niti se ,eho; bOU ber 2rbboéatm_ 
lOZltI z lodI; flcí) _ vystoupiti zbaviti advokacie; -b (auíl< 
z lodi. fd)fiet!icí)) výlučný, výhradn~" 

Jln~fďJiff1tug vyplutí; vy- _ber íl5orbef)aIt výhrada, Vy: 
lozem z lodi; vystoupení hr~~ení.;, aU5gefef)Ioffen vyjm'a, 
z lodi. VY.l1ll1aJlc. 

2htsiĎJiffungs-f(lftcn ná- ausfdJfief7Hd) v}'lučný, V}'-
klad na složení s korábu; hradný; výlučně j mimo co, 
-tJfail skladiště lodní. kromě čeho j _e~mecl)t výbradné 

o~~iĎJimtJfeu pobaněti, PO- pl'á VO; _cr @erief)!zfÚmb V}~-
tUpItI koho, vynadati komu. lučný soud, výlučná povin-

2l~siĎJi~l.).lferei hanění, tu- nost státi k soudu; 2!-feit 
pel1l, nadavky. výlučnost, v}'hradnost. 

2lusfĎJlal'lHer yvsekávač: 2lusfĎJfiefwug vyloučení, 
parcelář. • , vyobcování, výhostj _ \:lom 
. 2íusfĎJlag rána, udeření, 'Slirjebeiuef)c vyloučení od ná
u~er; výhonek, vY-střelek i vštěvy bursy; _ \)ou Íler WCit. 
vysledek, rozhodnutí, plat- )uírfuug vyloučení od součin
nost ~ me~. osutina, vyrážka, nosti, 9d spoluúčinkování; 
vyr.azenma; _ úefommťll oSY-I_ Íler GfientIief)ldt vyloučení 
patJ se; _ (ber 8uuge ciuer veřejnosti; _ ciuel' I).iartei Ilon 

ber lEerí)aublul1~l vyloučení 
strany z projednávání u rl

zení; _ \:lon 'jlroceji3l)uubluugen 
lUegen ®(iumu~s vyloučení z 
procesních úkonů pro 0-, ob
meškánÍ. 

2ínsf d) Hcf1ungs -gruub pří
čin a, důvod vylučovací; 
a-weifc v.ýhradně, výlučně. 

2í1tsfď)Iiirfuug vysrkání, 
vystře bánÍ. 

2í1tsfĎJfnls vylov.čení;í15cr~ 
f)anbluug mil _ ber GffeutIící)leit 
přelíčení s vyloučením ve
í'ejnosti. 

2íusfĎJmiidcu výzdoba, o
zdoba. 
ausiĎJucincu vyříznouti, 

vystříhati j etuen 'Saum _ vy
klestiti strom; uusgefd)uitten 
(mít ber eíef)ere) vystřižený, 
vystříhaný. 

2ínsfd)uHt výřez, výkroj, 
výsUižek, ústřižek, útržek. 

2ínsfd)uitts-boUeítc bo I eta 
útržková; -f)anbcI drobný 
obchod, obchod v malém 
(stHfným zbožím); _~aub{er O b
chodník sti'ižným zbožím; 
_lUllreu drobné (střižné) 
zboží. 

llusfd)iltJfClt (vy)čerpati n 

(vy)vážiti (vodul. 
ansjd)reilicu vypsati; ®teu

cm, í1I\a9len ,co _ vypsati, roze
psati daně, volby atd.; e-ll 
\'uubiag _ svolati n položiti 
n vvpsati sněm. 

~!tsid)rci(Jnug (beíl 'Sauetl, 
G:oucurje5, ber í1I\aQlen ,c.) vy
l'i'ání, vyhlášení, oznámení 
vyhiáškou (stavby, kon
kursu, voleb otd.). 
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ansfd)rcien vykřiknouti; 
S. jlir o alQi d. _ vy-, rozkři
četi, rozhlásiti koho ač. 

ausiĎJrcitc1t vykročiti; vy
bočiti s cesty. 

2íusfĎJrcituug výtržnost, 
výstřednost. 

ausfd)riipfeu (S.) odříti, 
vyssáti koho. 

2ín$fd}1tfuug vyškolení. 
ausjd)urw hut. vyhasiti, 

zastaviti, zaraziti (pec). 
ausfd)iirfcn hor. vykutati. 
2íusfĎJuis výbor, v}'květi 

brak, vyvržený kus, odpa-
dek; groter _ velký výbor; 
-fadcuMiitter vybrakované, 
porouchané, pokažené, ne
podařené listy i _mltglteb 
člen v}'boru; -fH;ltug schůze 
výborová. 

2íu$iĎJiittnull vysypání, 
vylití, vyprázdnění i _ ber 
Trommeí zprázdněnÍ mlýnku. 

ll1tsfd)wiir6Clt pašovati, 
podloudně vyvážeti n vyná
šeti. 

~nsiĎJlUiir~nu!l podlud, 
pašování. 

altsf cljcu dohlédnouti; gut 
o feíJlecl)t _ do bře n špatně vy
padati, vyhlížeti; _)) vypa
dající j gut _b dobře vypa
dající, pěkný na pohled; jdu, 
artig _ll na pohled jemný, 
jemného druhu; vypadající 
jako jemný druh. . 

2lusfcljcu vzezření, tva,Ť
nost, zevnějšek, podoba. 

auflcu vně, venku; naef)
na venek; \)OU _ z venčí, 
z venku; íl5ertreiuug nad) -
zastupování na venek. 
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m:uffen-fliidJc vnějši, zevní pomí.jení čeho; _acfJtfajjung be0 
plocha, ~oVl'ch; -fante vnější 'rermtllell nešetření lhůty; 
n Z~Vl1l v ~vr.ana; -;Icituug _ad;tlafiun[J dun il5orjid;t neše
zeVl1l n}:~.eJsl vedel1l; -mau' tření, nedbání opatrnosti; 
ct vn e.J,sl , ~bvodní zeď; -iimHiď}. -amtHdJ ne-, mimo
I ut. pe011l ozdlvka; ozdívka úřadní, soukromý; _Iliid,ct'~ 
šachtové n vysoké peci; Hd) lleknihovní, mimo
-feitc (ze)vnějšek, vnější knihovní; m:-ťťlut'$fctuug 
strana, Eovrch; -itaub ('1Iíl(l~ t'on Wertllapimn vyloučení 
ftanb) nedoplatek, pohledáv- n vzetí cenných papírů z 
ka, zadržalost; -Itllmb vnější oběhu, ztráta oběžnosti cen
n z~vní stěna; -1l.lirtidJllft ných papírů: m:-CuUUt~ 
sprava dvorce. fC~Uttg "ma zanechání těž
. IlU~Ct, mil~;o co, koho; vy- by; -llem mimo to, kromě 
Jma., vY.llmaJlc co; kromě čeho; toho, nad to; m:-bicuitfcllUttg 
_ SDtenft mimo službu, ve vv- propuštění ze službv. zba, 
službě; _ alIem BrodieI n8:d i veníslu~b:r; ~{-l:Iic!litltefht~g 
v~elikou pochybnost, mimo' odstranem ze sluzbv' daní 
vsechnu pochybnost; _ bem do výslužby; -el}eíidJ ne
í5a~e ei~ei3 l.!5ertragei3 leč by, manželský i -eutJ.lj.1iiifd) mi
vyjma ze by bylo to mnlu- moevropský; im _eurcpaifd)en 
veno; _ '1Id;t laffeu vi, au13er. l.!5erfelire v mimoevropském 
ad)! lafim i - ~anbe1 fei2et1 vylou- o bchodl1, spoj ení, styku; -!le. 
?iti z obchodu; _ ~anbeí [Je- llumdJ fc~w přestati uží
l ťi2te m:laren zboží vyloučené vati, vyloučiti z užívání, již 
z obchodu; _ Sťraft fef3ett vi. neužívati; m:-gdnlludJfet;eu 
au13erfraft fei2ett; _ Sťraft ~ treten (ber íBret1ullorrid)!Ul1g etc.) vy
vi, au13edraj! treten; _ 0tauÍJe loučení, vzetí z užívání 
jdn vÍ> anBerf!aube jdu; _ 0!rdt. (destilačního přístroj e atd.); 
fad)en nesporn3', v nespor- ~-!lclitllud}feÍ)uug vi, _[\ť" 
ných záležitostech; _ 5ffiirf· órauéÓ jei2en; -getid)tnd) mi
íamfe!t fdu pozbS-ti působ- mosoudní; -gewi1guHd} ne
nostl, platnosti; neplatiti o?y?e~n:)', mimořádnS-, ne
nepůsobiti; _ Í)ai~ leč že bv: vseGm; -gaHl mImo něco; 
_ roeun ač-li; leč, leda že by' za nWm; vně, venku j z veu
leč kdyby. . , ku, :ovenčí; _flaló 11m @e6iiube 

lluf1Ct-ad)t!affcu nedbati vně budovy: _l)aló dner miiub· 
"ho, nehleděti, nepřihlížeti lid)en l.!5erl)aub!ul1i1 mimo j ed
k čemu, nevšínlati si čeho ne- nání ústní; _QaX6 etner é5i~ltlHl 
še~řiti čeho, (O )pomíjeti; PO- ~imo schůzi; -9Ct!6 be» (Hea: 
mll10uti n,co, pustiti se zl"e. rtlli5\)edel)rll mimo clearingový 
tele něcoj ~-aďJtfllffuug opo- obchod; -frafi ie~eu plat
minutí, nešetl'ení, nedbání, nost n.če,,,u odníti, zbaviti něco 

Nejyětší a nejzevrubnější pomůcKou k dokonalému 
,. seznáni řeči české a německé je .. 

NĚMECKOmCESKÝ SLOVNÍK, 
Za pom{)ci četných odborníků 

sestavuje přehlíží 

. Dr. J. V. STERZINGER, Dr. V, E,MOUREK, 

SloŽen společnou pečlivou; prací přečetnýcli učenců a 
zualců jazykačeskélio i německého je nový slo·vník s p o
h li li v Ý ma d o k o n a 1 ým rá d c e m všech, kdoipřekládají 
v.IÍěmčiny, nebo studiem německého jazyka se zabývají. 
I Němec, znající výraz své mateřštiny, .chce-li jej česky 
ztlumQčiti, najde tu bezpečně slovo správné. MožnQ říci, že 
dílo vyčerpává všechen mat,eriál obou jazyků, po
kud se slovníkově obsáhnouti dá. Uprava přizpůsobena osvěd· 
čené methodě slovníku Bacha-Villatova, leč přes to je slovník. 
dílem původním. Terminologie technická zpracována tu, jako 
désud nikde. Část grammatická je v těsném styku' s částí 
slovníkovou, Ve slovníku jsou obsažena: sl ov ii;fr á se, pří
sloví a pořekadla_německá i cizí slova. Místopis, 
hor 0- a v.o do p i s jsou v differenciálních ,!,ýrazech zastou· 
peny. Imoderni výrazy z oboru samosprávy, poli~ 
tiky a různých nařízení veřejných správně jsou 
uvedeny. .' 

Slovník na takových zákbdcchzaložený a důkladně 
zpracovaný je. dí! em pro liter a tu ru i p ra k ti cký ži
vot vysoce důležitým, ba možno fíci, je to jediný 
správný pramen řeči české a německé. Veškel'é 
školy a ústavy vzdělavaeí,. knihovny veřejné a soukromé,
úřady· státní a :;;amosprávné, závody průmyslové;.obchodní 
a hospodářské, a konečně každý vzdělaný jednotlivec na
leznou v novém slovníku pomůcku v každém 
ohledu cenIÍoua užitečnou. 

. )\Iěmeckočeskj _slo\'nlk" vychází v sešitech 040 str. 
lex. 8° po 40 kro Celkem vyjde asi 65 sešitů. Předplatiti 
lze· i poštou na 5 sešitů. 2 z1., na 10 sešitů 4 zl. Na požá~ 
dání pošle se sešit ua ukázku, 

Díl t dosud vydaný obsahuje hesla A-Juxten. (XVI; a 
1374 str.) Cena 14 zl, ve zvláštní pevné vazbě 15 zl. 50 kro 
Dešky na každý dí! po. 1 z1._ . . 

Nakladatelshí J. OtfyvPraZ8. 
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pl.atnosti, za neplatné n"o i ní, dobrozdání; 3lH _ aby se 
prohlásiti; -traíl gejefJt zba- vyj ádí'il (a, -o, -i, -;r, -a), n 

ven platnosti; -fruft trctcu k vyjádření. 
pozbýti platnosti, státi se aU.$fc~eu vysaditi, vysa
něp!atným, přestati platiti, zovati, vyložiti; fídJ dner @e~ 
působiti; 2C-fattÍ'le.$jď)affttttg faC)r - vydávati se v nebez
vyhoštění, vyvedení, VJ'pra- pečÍ; dne 2iréeit _ přerušiti, 
vení, odstranění ze země; zastaviti práci; eine lBerqaní> 
-ot'llcntHdj m;mořádn}'; ne- [ung _ odložiti, odročiti jed
obyčejný; adv. neobyčejně, nání; eil1ett staij _ vynechati, 
nad míru; _orbenílid)er ®taat«~ zanedbati den; dne í5rift _ 
3ujďl[ag mimořádná státní ustanoviti lhůtu; cin SťhlD _ 
přirážka; -íJarftttttcutarijd} pohoditi, odložiti dítě; bie 
mimoparlamentárníj 2!-fidj~ G'll!jd)eibung Bill anr niicf,lftel1 
feiu vyděšení, vytřeštění, ®m\1.lnrgedd)j(ififJllltg _ odložiti 
vytržení; -iíreHtg, -itrittig rozhodnutí k nejbližšímu 
nesporný; 2C-berWetsbritt, porotnímu zasedání; lBcrit\ii~ 
gung fln. vyi"ízeni, skonco- tuugen aUl'5gefcfJt zpozděním 
vání. vydaný, v šanc daný. 

iiuffer (ze )vnější, povrchní, 2Cusfe1lctt ber lBer~anb[l111fl 
zevní; _e mcneicf)l11tl1g vnější odložení jednání; _ ber ®d)iffe 
označení, poznamenání; _cr vysazení lodí. 
í5einb vnější nepHtel; _c 2Cusfidjt vyhlídka, výhled; 
Drt',llnl1g vnější l·~d. čáka, naděje; S-m et. tn _ 

2CttffCrcs (bá{l \líuf,ere) (ze)- ftc[en dělati nikomu naději na 

vnějšek, vzezření; 9J(i!1ifte~ n,co, slibovati co; el3 fM)! in _ 
rinm bc\3 _Cit ministerstvo lze očekávati; in _ l1e~men 
vnějších záležitostí. vyhlídnouti si; -ferbitut slu-

iiufierfidj vnější, zevní, žebnost vyhlídky . 
zevnější, zdánlivý; adv. na 2Cusfhf)ís -fojigfcit (chm 
oko, zevne. G'~ecntio1t) beznadějGost (exe-

iiuf1ettt (vy)jeviti, proje- kuce); -wade rozhledna. 
viti, na jevo dáti; pronésti; 2Cusfieben (Dei! ~lll\)cr?' etc.) 
ficl? - projeviti se, ukázati prosívání (prachu atd.). 
se; vysloviti se, vyjádřiti attsft~e1t seděti venku; 
se; fid) baf)tn _ v ten smysl, vy-, doseděti; l-e Ech _ od
rozum se vysloviti; í!.l3irínl1g _ seděti si, odbýti si trest. 
jeviti účinek. aUS10~ltCtt smířiti, udo-

ihtficrjt nejkrajnější, po- bliti. 
sledllí; sum 2i_e!1 !reiúen hnáti 2htSfiiflltUttg smír; -s-bcr~ 
do .. krajností. jud) pokus o smír. 

2htfict1tttg projev, výrok; ausiOUllertt vyloučiti, od-
vyjádření; gUliid)tlicl?e _ míně- děliti. 

Něm.-česká terminologie úřední a právnická. 
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98 ~htsloullcruug - ausjtattcu 

2!uějoullcrultg vyloučení; 
vyměšování, vJ'měšek; od
dělení. 

ausforgcn míti po staro
sti; cr T)at au~geiorgt má po 
starosti (umi·el). 

auějorticrcu roztříditi, 
(s)rovnati, (us)pořádati. 

aUěfpiil)cn pásti po čem vy· 
slíditi. 

~usfpiiljcr vyzvědač, špe
hýř. 
~usfpiiljcrci vyzvědačství. 
&uěfpiiljung zvědy, slí

dění; vyzvědačství. 

2!usipamt výpřež; zájezd
ní hostinec. 

ausjpannCtt rozepnouti; 
rozestHti, rozvinouti; vy
přáhnouti. 

&usjpiinncr sedlák láník i 
majetník zájezdního hu
stince. 

ausfpcifen stravovati, kol,., 

poskytnouti jídlo komu, (na)
krmiti koho, dáti najíst komu. 

2!usfpcifcr stravovateL 
2!uěfPCifCrct stravovatel

ství. 
~rusivciitmg straY,o,váni; 

poskytnutí pokrmu, pala. 
aU$fvcnen roztáhnouti; 

rozevříti; rozepnouti; S-u_ 
zavříti dvéře komu, nepustiti 
koho kalU. 

~{usfviefC1t viz 'líUíJipieíung. 
tUtsfpidcu vynášeti, vy

hazovati (kartu); cl. _ ({aHen) 
dáti něco do hry; dohráti; ben 
fef2teu strumpj _ učiniti po
sledni pokus. 

2!uslvtchmg (vý)hra; dání 
do hrv' _ Ilon lffiaren dání do " , 
hry zboží. 
~usfvieIung~bclumiguu~ 

povolení ke b1'e, povolem 
k poí'ádání loterie, povolení, 
aby předmět nějaký dán byl 
do hry. 

ousH.lotteu vysmívati se 
komu, tropiti si smích, koho. 

ausivrcdjeu vysloviti, vy
řknouti, pronésti. 

2!usjprudj vS'ro k; vrpo
věď; _ ber Glefd)ttlorťnen vyrok 
porotců; rid,lterlid)er _ výrok 
soudcovský; _ in ber ,paujll' 
fad)ť výrok ve (o) věci.hlavní. 

ausfpiHen vynésti, vyvr
hnouti (na břeh); dmu íBaum, 
ba0 lIfer _ podemlíti strom, 
břeh; vypláknouti. 

~CttsfviHullg podemletí; 
vyvrhnutí; vypláknutí. 

~ht$fpii!id}t pomyje, spla
šky. 
oUěftaffiereu vypraviti, vy

strojiti, vyšňořiti, vyšperko
vati, okrášliti. 

ausftiimmcn vykořeniti, 
vyvrátiti; vydlabati. 

&uěifanll odklad, průtah; 
nedoplatek, zadržalost, dluh, 
pohledávka; (®trí!e) stávka. 

aU$jtiinllig nezapravený, 
zadrželý; _e @el.iilmtpof! ne
zaplacená, zadržená položka 
poplatková; _e ®teuer dlužná, 
nezaplacená, zadrželá daň. 

ausjtattcu vypraviti, vy
zdobiti; obdařiti čím; (bie storo,. 
ter) _ vybýti, vybaviti (dceru); 
mi! ť-m med)te _ nadati II opa-

mti právem koho; l1d,1mÍl ct. - ~(u$itcffuugs -gegcnfialtll 
opa,tJ:'jti se čím. předmět n věc vS-stavní; -utC' 

2!usifattultg v)'prava, vy- baifCc pamětní peníz vj. 
pravení, úprava; innere _ stavní, výstavní medail1e; 
vnitřní zařízení, úprava; _ -pfaJ; výstaviště; -priimic 
(ber íBrant) výbava (nevěsty); v.ýstavní odměna; -tag e-e~ 
_Cll dotace; -s-cffeetcn vý- jffied)ief~ den vydání směnky; 
bava. bie ~rní1)eiiullg mít bem _tage 

auěftcd}Clt vypichovati, Í)erie~en poukázku opatřiti 
vypíchnouti. dnem vydání n vyhotovení; 

ausfted'eu vystrčiti; vylo- -5eidjCU vS'stavni znak II 

žiti, vystaviti (na poMy.nou)j známka II znamení. 
bie Glren3Cll - vytknouti, vy- IUtsitcutpefu hor. opatr'iti 
tyčiti, vymeziti hranice. stojklimi; fln. dokolkovati. 

ausjtcl)cn zažiti, zkusiti, ousitcrbclt vymříti. 
podstoupiti; vystáti, pře- 2!usjteucr vS'bava, vybytí; 
trpěti; @elb an~3ltftef)ťll f)al.ien věno; -bcriidjcruug pojišťo
míti peníze za ký",; _be 801" vání výbav II věn; pojištění 
berllll;} nedoplatek, pohledáv- výbavy ~ věna. 
k .• zadrželá. ausjtcucru vybaviti, vy-

2!usjtd)Clt ber íCtraie pře- býti; vyplouti. 
trpění trestu. ~(lIsitíó) (am @e6(iube) vý-

au~ftc~ícn vykrásti. stupek, pavlá6ka; -Iuorc vy-
ou$itcigclt vystoupiti. brané zboží. 
&U$jteigc-pfaJ; místo v'j'- ausjiod'cu (e-en íffialb) vy-

stupní, vvstupiště. sekati, vyklučiti, vykořeniti 
ausftcffcn vystaviti, vylo- (les). 

žiti; eíum ffef)ler _ vytýkati, aUěiiopfClt vycpati; au~ge. 
vytknouti komu chybu; dmn fto)Jite stl)iere vycpaná zvířata. 
®d)Ulbíd)etu - dáti, vydati ~usifo» vyražení, výpad; 
dlužní úpis; dnm .®ed!iel - (be~ íBiere~) výstav n vysta
vydati směnku; ť-e ltrlnnDe - vování (piva); -regijter vý
v}Tdati, zdělati, sepsati, slo- stavní rejstHk, seznam o vý-
žiti, vyhotoviti listinu. stavu (v pivoyacechl. 

&usjtcffcr vystavovatel; aU$fioňen vystrčiti, vyra-
vydavatel, vydatel (listiny). ziti; vypuknouti, povstati; 

~lIsjtcffung vydání, zdě- S. au':; etun @efel!fd)af: _ vylou
lání, sepsání (listiny atd.); čiti někoho ze společnosti; au~ 
výstava; výtka; _eíne~.®affen. bem ,panie (\laube) _ vypuditi, 
o 9.Rul1ítioll~-gelťÍlid)eil1e~ vydá- . vyhnati, vypověděti z domu 
ní, zdělání průvodního listu [i (ze země); íBier _ vystavo-
na zbraně .. střelivo. vati pivo. 

7* 
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~usitof1clt ber ~oaf0 vyn- ~uitcr ústřice. 
davání koksu. 2htj1crufdja!c ústřicová 

auSftrcd'cu natáhnouti, roz- skoHpka. 
táhnouti, rozprostříti, rozlv- mtS±ljcUeu rozděliti "O; po-
žiti. děliti koho čim; rozdati komu CD; 

IUtsitrcidjcu vyškrtnouti, udíleti, propůjčovati. 
vymazati; přetrhnouti; hor.. 2(ustijcHcr rozdavač, roz-
vycházeti na povrch. : dělovač, udělovač, 

ausftrcucu trousiti, roz-' ~ustl}d!uug rozdělení; 
trušovati; rozhazovati.' . udílení, propůj čování. 

~usitridj hor vS-ch oz ; va-' austl}tttt zrušiti, odkliditi, 
louny. hálkv. ,vymazati; (pro )půjčiti, pro-

ansffriiměu vytékati, vy- I najmouti komu co; e-e. ®Ú)lllb 
hrnouti se, vytrysknouti, vy- im íBnď)e _ dluh v kmze vy
'"aliti se; G:mjJfillbllllgen _ city mazati, v.vškl'tnouti. . 
vylévati, projevovati. altstHgclt vymazab, vy-

ausftiid'cIu vysekávati na škrtnouti; vypleniti, vyhla
kousky; vyspravovati; all~gc< diti, vykořeniti. 
ftliďefic' ®teflm an ben mo~rlei< 2hlstrag vyřízení, roz
tllngen místa vyspravená na hodnutí, nález; konec, vS'
potrubí. sledek; (2tu~311g) v}'měnek; 

llusj1iir;ctt vyklopiti; etHen hor. vynáška, výnos. 
®dJaďn _ zasypati. zavaliti &ustrag(s)licbiuguugctt 
šachtu. ' výminky narovnání; -fd)cht 

~usftur5- \.I!.lrrid)tuug hor. živ. povolení n list povolo-
výklop. . vací k podomnímu . ..?b~hodu. 

ausfud)cl~ vyhledatl;. vy- .1l~stragC1t ovvy?asetl, .vy: 
bra.ti· (l!tíJf\e1Uď)t vybl'any. nestl; roznaseb, rozneslJ, 

2fJ$taticruug (líei 5lliagClt roztrušovati; e-ll ®íni! _ vy-
o ~\el1.,iď)tml viz ~út~gIei.cf)ltng. říditi, rozhodnouti, skon co-

2ht$taufd) výměna, smě- vati- spor n rozepři. 
na; _ ber ~J1oltat~recl)ltllllgClt ~lu$trage5cit pošt. čas (k) 
výměna měsíčních účtů; _ rozUiďování. 
\lon ®auím tel. výměna slou- ~ttstragung vyřízení, roz
pů; _. ber ~temjJelm~den v}'- hodnutí, skonc'?.ván~, ná}e~; 
měna kolku; _ \)on l)3oftjJaťeten _ ber 2tcten vynzel11 SpISU; 

O!'Jle 5lliertan({alíe výměna po- ~nr _ bringen vyříditi, roz
štovních balíkl 1 'bez udané hodnouti, skončiti. 
cenv. IlttstrciI1cn vyháněti, vy-

aU$taufd)cn vyměniti co "č, hnati, vypuditi; vyraziti; 
směniti. hor. vvtěžiti. 

~usta~ierctt výpočet, vy- ~lt$trcHJltltg vyhánění, 
počtení sazby. vyhnání, vypuzení. 

aU$trctcu - 2(uSítlllgc 101 

'austretcu vystoupiti, vy
kročiti. 

~ttstretClt vystoupení; -
all(l Dem ®taaíi3Dienfte vzdání 
se státní služby, vystoupení 
ze státní služby. 

~lt$trift průhon, pastva. 
~ttstritt výstup, vystou

pení; (am @eóQllbe) výstupek; 
_ beiJ ~anag vyústění stoky; 
_ all(l ber @emeillldiaft, @eJeU, 
IÚ)aft vystoupení ze společen
ství, ze společnosti; _ auíl ber 
?Eerlor'lul1g e-r 2tl1ftalt odchod 
n vvstouDení z ústavu (na
leziÍice atd.); ein 9Jeel)róetrag 
fommt [,ci jebes3maíiHem _e auiJ 
ber íBe3llgílóerecf)tigllug in 2tófaU 
větší suma odpadá pH ka
ždém ukončení nOč,ho práva 
na požitek; _ e-r 5lliare cel. 

vývoz zboží. 
. ~llstritts - amt vývozný 

úřad; _amtsgauMultg vý
vozné úřední jednání; -bc' 
í)auMttug f\elíral1l1ter geiftigcr 
j5liiífigfeiten ze. úřední řízení 
při V.ýVOZLl pálenS'chlíhových 
tekutin nnápojú(líhovin) atd.; 
-bcitiitiguug potvrzení vS'
stupu; potvrzení vývozu, vý
vozné potvrzeni; _lioffette 
vývozná celní poukázka, V}'

vozná boleta; -cd!iírlmg 
ohlášení výstupu; -gelb vÝ-, 
odstupné, plat za vyston; 
penou; -grClt3c výstupna 
hranice; -\.IcutH výpustná 
záklopka; -\.Icrfaijrcu vý
vozné řízení; -\.Iermcrf zá
znam vývozu, vývozný zá
znam; -30f{ clo vývozné, clo 

z vývozu; -~oHamt vývozná 
celnice, v}'vozný celní úřad. 

austrod'uClt vysušiti; vy
schnouti, vyprahnouti; au~ge, 
trocfuet vyprahlý, vyschlý. 
~ustrod'uuug -vysušeníl; 

-$-caual vysoušecí stoka. 
ausiiflcu provozovati, (vy)

konati; )Diellít _ službu ko
nati; dn íJledJt _ užívati prá
va, vykonávati právo; dn 
?Eeróreď)elt _ (s)páchati zločin, 
dopustiti se zločinu; -b vy
konávající, v}'konný; _be~ 
2tm! úřad výkonný; _be @e< 
tnal! moc výkonná; _ber 2trat 
praktický lékař. 

~usiibltltg v.ýkon, vyko
návání, provádění, provozo
vání; užití; _ eine~ 2tmleti 
vykonávání úřadu, úřado
vání; _ ber @ericl)!~óadeit vý
kon soudnictví; _ etneil @e, 
jlJerlie~ provozování živnosti; 
_ bcr ~iqnibierung likvidování, 
provádění likvidace; _ bes 
St:efegrajJf)eltblenfte\l vý konná 
služba telegrafní; cín @ejef2 
ln _ Órillgelt zákon vykoná
vati, prováděti; -s-au6cigc 
opověď výkonu; -s-crijcúult' 
gcn vyšetřování v}'konu. 
~usbcdauf výprodej; _ 

jlJegen @ejď)iiflilaufgalíe výprodej 
za příčinou zanechání ob
chodu. 

aU$\.Ierfaufcu vy-, rozpro
dati. 
mt~luadjfcu vyrůsti, vy

spěti, vzrůsti; aUíJgeíNtď)iw 
vyrostlý, vyspělý. 

2(usluagc v.}'važek, pří
davek, nádavek na váze. 

1 
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2íusluafJ! volba, výběr; 
výbor; S-l1l ftef)t bic _ 3U ně
kdo nlá právo volby, právo 
vy b ra ti si něco • 
. altswiil)Icu vyvoliti, vy

brati. 
2íuSltlaUllCtCt vystěhova

lec; -iu yystěhovatelka. 
auslutUtbetlt vystěhovati 

se ('e ,em,); ~u\3gencaiíberje(r) vy
stěhovalec. 

2!uswauberUltll vystěho
vání; -s-agent jednatel vy
stěhovalecký; -s-ageutur 
jednatelstVÍ vystěhovalecké; 
-s-befd)raufuug obmezenÍ 
stěhovací; -s-bcltliUigung 
povolení k vystěhování sej 
-s-freifJeit svoboda -vystě
hovati se, volnost vystěho
v.ánÍ; -s-gefeJ; zákon o vy
stěhování se (" "mel; -s-gl> 
fud) žádost za povolení vy
stěhovati se (k vystěhováni); 
-s-pas průvodní list k vy
stěhovúnÍ sej --sredJt právo 
vystěhovati se; -S-fď)Cht list 
vystěhovací; -s-tJctbot zá
kaz vystěhovati se. 

auswartcu vyčk(áv)a ti ceho, 
dočkati se čeho. 

ausltliittig přespolní, ven
kovsk\~' cizokrajný. cizo
zemsl~ý: zabraničn~";' ba\3 _c 
~l1lt zahraničný Mad: mlini· 
íterimn beeí ~_C!t ministerstvo 
zahraničn.~-ch zá!ežitostí; _e 
%efqra):'l)ell\)Crroa!tu11gen zahra
ničné správy telegrafní. 

ausítliirts ven, zevnitř; 
vlle, zevnitř č,ro; za hrani
cemi, v cizině. 

ausltlafd)en vymS,ti, vy
prati. 

2íusltlcd)ie! vS'měna; _ ber 
,3illllUmmf} hn. výměna důl
ního dřevení. 

ausltlcdjfcfu vyměniti 1 

směniti i dn stinb _ podvrh
nouti dítě. 
. 2{usweďjf(e){uug \)011 ®tel11~ 

):'ell1larfen (_ \)crboróeuer ®tel1l~ 
):'cíl1larren) výměna (poškoze
n vch, pokažených) kolků. 

• 2htsltlcd)shmgs - vojtllmt 
(-j.lojtaujtaHl výměnný úřad 
poštovní; -tJertrag smlouva 
směnná n o v\'měnu. 

~USltlefl vjchod, výcho
diště' prostředek vytáčka' 
c!.l gab fduett _ l~eb:ylo vy: 
hnu tí; er jllcí)te \)erjd)icí:ene _e 
všelijak se vytáčel, vykru
coval, kličkoval. 

2íusltleid)e vi'hybka; -ge
íeife výhybková kolej; -j.l{aj;, 
(-fteUe) v,ýhvbka. 

auslucid)clt vyhnouti se, 
ustoupit;; povoliti; vysmek
nouti se, syézti se; -D vy
h"Í'ban". 

"2íus'wcid)eu (ber ~lll)r\1Jerfc) 
vyhýbání (pO\·ozů). 

ausltleif)cn vysvětiti. 
2(uSltlcis výkaz, průkaz; 
liber ,311)Ncí)(\ 11ub ~1ííaU \)om 

meinertrage Il1tb ~liic\Jel1lnaile vý
kaz o zvHšenÍ a zmenšení 
čistého "ýnosu a plochy; 
_ U6er ~Xlí311fl~1íricfe výkaz o 
psaních odpočetných, odčet
ných; _ liber allfge[Jebene %elc~ 
fjraf!lll1c nad) CSlaitllug uub 311~ 
l)alt (nocfJ bcr 'ill0rt3a[)l) výkaz 
podan,)'ch telegrami'l (o po-

2htslucis-bogctt - 2íttswurf 1e3 

daných telegramech) dle dru- '[ IlUSltlcisliú) pri'lkazný(ě), 
lm a obsahu (dle počtu slov); I prokázaně. 
- ti6er rUďgeaal)íte ~raltcogeóliren i 2íttswcifttug výkaz, pdl
tjr mittclf! 'l3oftl11arfcn jranttcrte ' kaz; vykázání, prokázání; 
ť;a;'r.\Joftjenbuugen vS, kaz o vrá- vypovězení, vypuzení; _ beí3 
ceném poštovném, zaplace- lBe~11ge5, Urj):'rnnges, bcr l13er, 
ném pošt. známkami za zá- 30Ulll1g bcr ?maren oel. výkall: 
silky pošty povoznéj _ li6erbie o příjmu, o původu, o vy
mhtierten teíejll)ouijcí)en CSleíjlrii~ clení zbOŽÍ; -s-red)t právo 
dle vS'kaz uvěřených (kredi- vypovídací. 
tovaných) telefonních roz- auswcnDig vnějŠÍ, adv. vně, 
mluv; _ lilier bic lBefoígll11fl be!.l zevnitř, z venčí; nazpaměť; 
[eJ,lten ?miUe;t!.l vS, kaz o splnění ei. _ )1Jifien věděti, znáti něoo 
poslední vule; _ beél Gí:rlmd)teil nazpaměť. 
vS ,kaz práva dědického; _ ti6cr Ilusltlcrfen vyhoditi, vy
ba~ illCerbcn ll11b 9cid)tl1lelben Í'er vrhnouti; vykopati; úč, dm11 
f)cc6enftatiůllťn výkaz o hlášení 'l3often _ položku vedle, na 
tl nehlášení se yedlejšÍch okraji na-, vyznačiti; ci11C 
stanic; _ uber bm %eíegra.\Jf)en~ mCltte _ ustanoviti, vyměřiti 
\)crfeó,r 11ltb bie lBetrieó(letltltal)l1lelt důchod. 
vS,kaz o telegrafním styku auswiďdtt vy-, rozvinouti, 
II obratu a o příjmech z do- rozbaliti, vy-, rozplésti, roz
pravy; _ be1l :Eerl11iigen~ftaltbe~ motati; fid) (all~ et.) _ vy
výkaz jmění; _ liber l13er, prostiti se, vyváznouti, vy
.\JaďUllg~gegenftii11be výkaz o ba- táhnouti se, dostati se , čeho. 
livech; l13erjlfficljtllug 3ltr 5.'ie~ 2íttsltliutetltttg přezimová· 
ferlt11g \Jon _en povinnost po- nÍi _ be~ CSletreibe!3 vymrznutí 
dávati výkazy. obilí. 

2fttswčis-bogclt průkazný ausluitfClt vymoci, způso-
arch; -Documcnt průkaz, biti, prosaditi něoo. 
listina výkazná; -fade vý- mtsltlidjfclt vytříti; setříti, 
kazný n legitimační lístek; vy-, smazati. 
-!cijtuug vykázání; a-h'ls ausluittCtlt vyčenichati, 
bez v,Ý", pri'lkazu; -Iofigfcit vyčmuchati; vyvětrati. 
bezprůkaznost; \1Jcgm _ lofig< IlUSltlltd)ettt vylichvařiti. 
rcit i:erf)ajtm zatknouti někoho 2lusltlttd)s vzrůst i vý-
proto, že nemá průkazů; rostek, narostlina. 
-pa13ictc průkazy, priikazné 2íusltlttrf povrhel i mcd, 

list(in)y; -j.lfHď)i výkazní chrchel, výmět, výmětek, 
povinnosti -fd)ciu v;' _tarte. výplivek; _ber lDCc11jd)f)eit vý-

ltuSltlcifctt vy-, prokázati, vrhel člověčenstva; -$-jtoffc 
osvědčiti; vypověděti, vy- výkalYi smetii -s-wltte cha-
puditi. tmě zboží, brak., 
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alt$IUUc~cftt vykořeniti; 
s kOi'eny, z kOl'en vyvrátiti. 

aU$6a~Iclt vyplatiti komu co. 

aU$3ii~lcn vypočísti. 
&U$5a~rer výplatce. 
&lt$5a~{ltug výplata, v.;:-

placení; čare _ hotová vy
plata; -$·abfÓ)niH kupon n 

ústřižek, výplatl, ý(í); -$-Ilutt 
úřad výplatný(í), vS'platna; 
-$·aulueifuug poukáz(ka )ání 
výplaty; -$-bcjtiitiguug po
tvrzení, stvrzenka o výplatě; 
-$-crmiiÓ)tiguug splnomoc
něnÍ k výplatě, k vyplacení j 
-$-nocltt pravidlo výplatní. 
&n$~ii9hmg výčet. 
aU$6C~CCn (vy )trá vi ti; (vy)

mobti, (vy)hubiti; ein 52,mb _ 
pole vymrskati; 3'. _ odírati, 
vyssávati koho; jiÓ) _ zhub
nouti se, přepadnouti se. 

&U$6cf)clmg vytrávení, 
zmoření, úbytě, sou chotě. 

aU$3ciÓ)ucu vyznačiti; vy
znamenati; fiÓ) _ vyzname
nati se, vyniknouti 

&U$5cid)UttUg vyzname
nání j vyznačenÍ. 
&u$~ie9-0chnultg řád o 

stěhování, stěhovací; -firt!Í' 
tigfeit spor, rozepře o stě
hování; -tcrmitt lhůta stě
hovací; -5Ctt doba, čas stě
hování, čas stěhovací. 

an$3ieflen svlékati; vytá
hnouti; hor. těžiti; (au~ bem 
>Sud)e) vypsati; (aufl ber íffiof), 
mlUtj) vystěhovati se. 

aU$5tmment hor. vydí'eviti; 
vyroubiti. 

&u$5humecnug vydře ve
ní, ronbení. 

2fU$l!ug vytažení, vyjití, 
východ; zásuvka; výpis, vý
úatekj tresť, obsah; výmě
nek: _ au~ ben 2fcten vi, 2fcteu' 
aU~ll'lg; _ au~ bem ~our~o!atte 
ber íffiieuer >Si5ríe Ilom - v.vpis 
z kursovního listu vídeňské 
bursy ze dne -; _ alt{l bem 
@rullb6uÓ)e vS'pis z knihy po
zemkové. 

&U$šlig1er výměnkář. 
aU$;ligHÓ) vi, all~3n~(jtl)eiie. 

21U$;ug$-fJmt$ dům vý-
měnkářský, výměnečn,\' ; 
-leijtnugcn dávky v,\'měn
káfské; -CCÓ)t právo v,vmě
nečné. výměnkářské, na v{;
měnek; "a-Itleife ve výpis"u, 
v tresti, zkráceně, ve vý· 
i'iatcích. 

&utf)cuticitiit věrohod-
nost, pravost, autentičnost. 

2futf)enttfa IlOU meíii[uim 
autentika u ostatků svatS'ch. 

autf)eutiidJ věrohodný, 
prav.~·, autentickS'. 

~{utograpf) vlastnoruční 
písmo, podpis, autograf. 

autogcnpf)ifÓ) autogra-
fický. 

&utofrat samovládce, au
tokrat. 

2(ufofcatle samovláda. 
llutofcaHfÓ) samovládný, 

autokratický. 
&ntomat samohyb, samo

hybu)', samočinný stroj, au· 
tomat .. 

automatifÓ) samočiuný(ě), 
samohybný(ě), 

antonom svézákonný, sa
mosprávn}" autonomní; _c 
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>Sel)orben samosprávné, auto
n omní úřad v. 

&utouomie samospráva, 
s\"ézákonnost, samozákon
nost. 

&utopj1e vlastní názor, 
zkušenost. 

&utoc původce (spisova
tel, skladatel, umělec atd.), 
autor; -unme autorské (spi~ 
sovatelské. umělecké) jmé
no; -cedjt' právo .původcov
ské, původské, původčí, au
torské. 

nufotij1ccelt splnomocniti, 
zmocniti, oprávniti, auto
risovati i autodílert úředně 
oprávněný, autorisovan)'. 

&utoritiit vážnost, důstoj
nost, autorita. 

&utocfÓ)aft autorství, pů
vodcovství; jíď) 3m _ oelennen 
přiznati se k autorství. 

2{úa{ rukojemství smě
nečné, aval; per _ jako ru
kojmí směnečný, jako ava
lIsta, avalem. 

aúaHcreu ručiti (,m'nc'n'). 

&battee zisk; záloha; (líci 
<2':ourien) nádavek; (úel Ij3reiien) 
pj'irážka, 

&úauccmeut postup, po
v),šení. 

abanderclt postoupiti, po
výšen bS·ti. 

21bcntuce do brodrnžství. 
&becs (úei 9)1!i113en) přední 

strana, líc, lícní strana. 
&becfiolt ošklivost, ne

chuť, odpor. 
2IberftouaHauf trh úhr

nečný, úhrnkem; -paď)tnug 

pacht úhrnečný; -jumme 
úhrnečné, obnos úhrnečnv. 

2{berfíolt$-~atthC{ obch'od 
úhrnečnS'· 

2fber1ttaf-becgiitttng úhr
nečná náhrada. 

& .!BecďeiÓ)tti$ fin. seznam 
A (v poplatcích); _ lj30ft 1, '2 etc., 
položka 1, '2 atd. seznamu A. 

&biguonveece řešetlačka. 
Avis zpráva, návěští. 
abiftccett oznámiti komu co; 

zprayiti koho, dáti zprávu, 
ná věš tí komu o ČelU. 

&uifiecnug oznámení, o
hlášení, návěští, avisovAní; 
_ ber @e!baofIlI)reJT, ber @elb, 
íenbllll}jClt oznámení, a viso
vání od vodu peněz, zásilek 
peněžných; _ Í!OIl mitiClt ohlá· 
šení jízd. 

&uifo (pl. 2f\liji) návěští, 
zpráva, oznámení; ?Rllifí im 
~f)ecfl)erfef)r pošt. návěští v še
kovém obchodu; 2fllifl im 
®).\arllerfel)re pošt. návěští od
dělení sp0Í'itelního. 

~ltlifo-bUďJ kniha návěšt
ní j -!lcbarultg zpráva, ná
věští o činnosti, hospodář
ství, peněžním obratu; -ge' 
bitc návěštné; -fade ceL 

oznamovací lístek; pošt. list 
náyěštní; -l'ofteu Yh 2fllíage, 
iJoftell; -i eubultg Ilon ~elJofiten 
oznámená n avisovaná zá
silka deposit; -3cttcI poH. ná
věští o došlé zásilce. 

a vista. lihU po vidění. 
2(bijta-attltleiflÍug poukáz. 

ka na viděnou (splatná). 
2{tlitidtiit doživotnost; 

-$-cedjt právo do životné. 
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& morutcd záznam A 
{y poplatcích), 

~{burfiou odtržení. 
v. &Fcufager ložisko osy (10-
zlska os). 

&!!iout pravda, zásada sa
moúejmá, obecně uznaná; 
axiom. 
,&~t sekera; -ftief topůrko, 

nasada sekerv. 
~(3arCht aza,lein (b"vivo). 

baar viz 6ar. I 1Baďc, (1Baďcu) líce, tvář; 
lSafi{a~ bablah, babnlah,! čelvist, dáseň) ~ líc, J:;.laviště 

bambolah Ou,ky růmých druhů akeciil. pusky; _11 e-;:i ecí)ací)tolen§ bo-
1BaÓ) potok; -frebs po- ky. šac!ltovvé 'peci; -:11. eine~ 

točnÍ rak. @er111!le~ bocmce, bocm de-
lSaď-6orll lev}' bok lodi: sky zlabu. 

-gcrcÓ)tigfeit prúvo péci baďeu péci, sušiti; spé
chléb; -tor6 ošatka, opálka, kati se,. spéci ~~'. srážet~ se, 
Košinka (pekai'ká)' -OfCl! pec tuhnoutI; smazItl se; 3tegel" 
chlebová; -nfeuer~euger, fteine - páli~i vcihly ; &ijen -
-OfClttltaÚ)Cr stavěč, výrobce cementovatl zelezo. 
pecí chlebov}'ch;_jÓ)iiffelma' 1Baďeu-ifeiue boční kame
Ó)cr ošatkář, opálkář, výrob- ny, bočníky; -ftrciÓ) poliček 
ce ošatek, opálek; -ftein pá- facka; -3a~n třenovec. sto~ 
lená cihla; -ftctnbau stavba lička. ' 
režná n z cihel neomítnutá; 1Baďcr pekař; -geljHfc 
-ftcinbrcu1tťrei cihelna, ci- pekaí'skv (pomocník); -gc~ 
hlářství; -ftcÍltťr3engcr ci- uoffcnfdíaftspolečenstvo pe
hlM, výrobce pálených cihel; kaí'ů; -!lejeUC e) pekařský to
-ftciumaÓ)er vi, _fteineqellger i varyš; -gctuer6e pekai'ství 
-ltchtm.ancruug vyzdívka z pekaí'ská živnosti -iuttg~ 
cihel; _lteiumauertuedrežné pekařbký učeň; -~uuft cech 
zdivo, neomítnuté zdivo pekařsk}', společenstvo pe· 
z cihel; -ftciumeHer polní kaí'ů. 
cihelna, pec na cihly; -trog 1Biiďeret pekařství; pe
díž, necky; -trogmaÓ)er ho- kárna; pečivo; -eindÓ)tuug 
tovitel díží, necek; -luare zařízení pekařské. • 
peClvo; -tuarcn~aulllcr ob- 1Bah koupel, lázeň; lázně, 
chodník pečivem; -tued pe- koupele; lázeňské místo 
čivo; -luedfJanMer obchod- lázně; )sliber lázně. ' 
ník (jemným) pečivem. 1Bahe-aufiaítlázně; -ar6t 

lázeňský lékař; -gdh lá
zeňské, lazebné; -f)aus lá
zně, lázeňský dům; -mcijtcr 
lázeiísk}'; -orllnuug řád lá
zeňský n koupelní, řád pro 
lázně; -od lázně, lázeňské 
místo; místo ke koupání 
(v řece); -pra~ místo ke 
koupání; -faifou lázeňská 
sezona, lázeňská doba, lá
zeňské období; -faifottfta~ 
Hon pošt. stanice za lázeň
ského období; -fÓ)luamut 
mycí n lázeňská honba' 
-fdJtuaumtl)aulllcr obchod: 
llík mycími houbami; -bcr~ 
bot zápověď koupati se n 

koupání; -lua1tne koupací 
vana; -Iuefeu lázeňství; -3ctt 
čas (ke) koupání; -št1ttlttCr 
koupelna. 

bahen koupati, mýti (koho 
se); s;ianbe im )síllte _ ruce 

krví brotiti; fid) _ koupati se; 
ficí) in ~f)rčil!en _ tonouti 
v slzách; im ®cí)it1eifje gc6abet 
spocen. 

1BallClt koupání (se). 
1Baller lazebník; -gcrcdJ~ 

tigfcit právo lazebnické; 
-f)anhtucd lazebnictví. 

1BaDerci lazebnictví. 
1Biiher-iiberluadJ1tug do

hlídka na lázně n koup"'le. 
1Bahian (tiž ®tcrnanL;) ba

dyaník; -in badyanový olej. 
1Bagagc zavazadla; holo

ta, sběí', spbranka, luza; 
-Iuagcu nákladní vůz, vllz 
se zavazadlv. 

bagatdl ~lepatrný, baga
te lní. 
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1BagateU-gctidjt soud ba
gatelní n ve věcech nepatr
ných; -Hage žaloba o věc 
nepatrnou, bagatelní; -tcgi~ 
fter rejstřík bagatelní; -riťf}~ 
ter soudce hagatelní; -faÓ)c 
věc nepatrná, drobná, ma
ličká; -fÓ)ttlheu drobné dlu
hy; -tlerfa~relt řízení baga
telní n ve věcech nepatrn.)'ch. 

1Baggcr hlubidlo. čerpadlo 
bahenní. . 

1BagOltuer bagoun, vep[' 
bakořlský. 

1Baljn dráha, trať; cesta; zá
pasiště, kolbiště; _ jeclll1bal'en 
Cll)ara!tcr~ dráha podružného, 
podřízeného rázu; freie _ 
volná dráha; allf frdel' _ na. 
při volné dráze. . 

1Ba~lt-ab3tucigultg odboč
ka; fl-amtHÓ) z moci dráhy; 
6_ammcí)e Ul1teriucí)Ullg vyšeUo
vání drahou konané: -Ituge" 
Iegcnfleit věc n záležitost 
drah se tJ'kající; -altlagc 
dráha i _llltraÍltCr soused drá
h~'; -attffd}er dozorce n do
hlížitel dráhy n železniční n 

pb dráze; -attffiÓ)f železničn í 
dozor, dozor nad drahou, ph 
dráze; -auffiÓ)tshicnft do
zorčí služba na, při dráze n 

železniční; -ItuffiÓ)gpeclo" 
naíe dozorčí personál želez
niční. dozorčí zÍ'Ízenci na n 

při d~'áze; -IttJifo návěští n 

zpr{lVa ná dražnÍ (o d,šlých zá,n 

kách. o n-edoplatcích a pod,); -tl~e osa, 
střední čára dráhy; -ban 
stavení, stavba dráhy; -batl" 
ten železniční n dráhové stav
by; -6ammfcrncljmcr pod-

-
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nikatel staveb železničních n dráze; -frad;t povozné n do
dráhových; -bebicuitcte(r) pravné n poplatek za dopravu 
zÍ'Ízenec dráhy; železniční po dráze; -frcbcl dráhov}' 
zřízenec; -beniillung užívání, (železniční) pych, poškození 
používán í dráhy; lícjd;abt, dráhy; -fuljrltlcdcr povoz
gung poškození dráhy; -bc' nÍk dráhový (železniční); 
ftanb podstata dráhy; želez- -gcbiiubc budova dráhy n 

ničnÍ podstata; -beftatdl' železniční; -gebtet území, 
líCatt list podstaty drah okršlek, obvod dráhy; -ge' 
železniční); -betreten vstup ldfe koleje dráhové n želez
na dráhu n na teať; -bťtrieb ničnÍ; _grunb pozemek drá
provozování dráhy, vozba na hy; -6of nádraží, stanice; 
dráze; -bettieb$amt výkon- -ljof-eiutríti$farte vstupen
n,ý úřad železniční; -bettuug ka nádražní; -ljof-faljdjízda 
podštěrkovánÍ dráhy; -be' na' nádražÍ; -ljof-gemeiu' 
ttlad;ttttg dozor, dohled na fd;aft společnost nádražní; 
dráhu, nad drahou; -úreite -6of-iulj)edor dozorce ná
šířka trati, dráhy; -briiďe dražnÍ;_ljof-poftamt nádražní 
most pro dráhu, dráhov.ý, poštovní úřad; -I}of-reitaura' 
železniční; -bamm hráz, ná- teur nádražní hostinský; 
syp dráhy n železniční; -l)of$-útief psaní, dopis ná
-bieuftluagcu služební vůz dražnÍ (pro který adr"át má pf;j!ti na 

dráhy; _bltcdiou ředitelství nádr.W; -ljof$-ehttid;tuug z-, 
dráhy; -bitcetor ředitel drá- zařízení nádraŽÍ; -ljuf$' 
hy; -butd;j d;ncibung křižo- tauln prostor nádražní; -ljof, 
vatka n křížení drah; -ciu- 5ufaljd$gcbiir poplatek (die
fticbuug ohrada, plot želez- ta) za jízdu ke dráze, k ná
niční II při dráze, dráhy, dražÍ; -filrpcr dráha; půda, 
podle dráhy; -dutiď)tuug těleso, zemiště, pozemí drá
zařízení dráhové; -etl)al' hy- -frctquug křížení drah, 
tung udržování trati; správa uz~l (n skřížení) dráhový(é) 
trati; -crl)aItuug$arbcit udr- (železniční); -ncuJltttgMig, 
žovací, zachovávací práce na{ návěští n signál ph kh
železniční n na dráze; -Ct, žování drah; -Iroue koruna 
lja{tuug$d;ef přednosta orl- dráhy; -lilugc délka dráhy; 
boru pro udržování trati; -lCHuu!! správa dráhy; te
-ctÍ}aItuu!l$))icuft železniční legraflll linie železniční j 
slnžba uďí,žovací n udržo- -lhlie trať dráhy; -mcii!cr 
vací služba na dráze; -cr' porlražný dozorce, traťmistr; 
ljaftuug$fcction oddělení n -ucti síť dráhová, drah; -uibc, 
odbor pro udržování trati j lettc úroveň, niveleta dráhy; 
-crilffnuug zahájení,otevře- -oúerban vrchní stavba drá
ní dráhy; -faljd jízda po hy; -objcd předmět, objekt 

-r--.-.-.. ----~--_._e_.--=--------~----~*.A-X .. ~a"~ 

dl'AhYi -otgau orgán, zá
stupce dráhy; -pcciouaI(c) 
personál, zřízenci dráhy; 
-punaci pDlicie drah n drá
hová n železniční; fl-pon, 
3ciHd; .~ý~ajíci ~e drá~o."~ n 

železlllclll pOhOl e; _polt3eJhci)e 
Q)oridlrtít předpis týkající se 
železniční (dráhové) policie; 
-po{i;circg(emettt policejní 
íM dráhový; -j,loIi3cifad;e 
věc n záležitost policie drá
llOvé; -t,loftamt (srv. ~m611Ia113) 
vlaková pošta, vlakový po
štovní úřad; -poitpcrfoltlt{c 
personál, zřízenci pošty vla
kové; -poftttlaggolt poštovní 
VlIz vlakov.ý; vůz pošty vl~
kové; -profi! průřez n profil 
dráhy; -j)l:ojed projekt, ná
vrh dráhy; -i'~.iifultg zkouš~a 
dráhy; -Vrufuug$comuuf' 
fiou komise zkušební pro 
dráhn' -raulltcl: smetadlo 
kolejo~é; -tid;tcc pokolejný, 
srovnavač kolejí; -fdHeuc 
kolej, kolejnice (dráhy); 
-fd)cllnf 0-, pl"ehrada, zá
bradlí dráhové; -fd;IUeIIe 
pražec dráhy n železniční; 
-fd;IUCUct špála; -fiatiott$' 
amt nádražní n staniční 
úřad; -ftdgc ílj}mon) vstup, 
peron nádražní; -ftcUc místo 
na dráze; mal1geIliaíte -fte[[e 
vadné, poškozené místo na 
dráze; -itolIcu tunel, průkop 
dráhy; -ftccďc trať dráhy; 
hor, kolejná střída; -tdc' 
gramm železniční n nádražní 
telegram; -tc!egta.pfl tele
graf železniční; -tdcgta, 
vljcu-corrcij)oltbcu; želez-
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niční korespondence tele
grafická; -fclcgravljeu!ci, 
tuug vedení telegrafní ph 
dráze; -trncc trať dráhová; 
-ttacicruttg vyměl'ováni n 

trasování dráhy; -iilicr' 
údiďuug most přes dráhu: 
-iiúctfal)d přejezd n most 
přes dráhu; -íiúcrgaug pře
chod přes clráhu; -iibetjc' 
liuug přejíždka pt'es dráhu; 
-iibcrttlad;uug dohled na 
dráhu; -ltufaII nehoda, úra;-; 
na dráze; -uugfiiď neštěstí 
na dráze; -untCtttcljmCt pod
nikate 1 dráhy; -uuferuclj' 
muug podnik dráhy; -bcr' 
bhtbltttg dráhové n železničn í 
spojení; -bcdcljr doprava po 
dráze; -bCrttlaftuug správa 
dráhy; -bOtfd;dft předpis 
pro dráhu, dráhový; -wild;, 
tet hlídač dráhy; -Iuad;ter' 
ijau$ dům, domek hlídače 
dráhy; -Iuad;tcrpcrfoualhlí
dačsk,)' personál na dráze; 
-luiidjtcrfigttaI dráhové zna
mení (n signál) hlídačské()'); 
-ttliid;terfubftitttt zástupce 
hlídače na dráze; -Iuagelt 
vůz dráhy; -ttlagcufaljtt 
jízda vozu železničního n 

dráhového; -tuiidct vi, _t1Jčicí), 
tel'; -ttlcf cu dráho vnictví, že· 
leznictví, záležitosti n správa 
drah n železnic; -lCid;Clt 
znamení dráhové n želez
niční; -~eit čas železniční 
(nádražní); -3u9 vlak. 

baljueu cestu raziti, kle
stiti, dělati. 

.!.8aljrc nosítka; máry. 
lBaiffc (čti hi.) klesání n 
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]la~ání cen; _ eríeiben býti 
Slllzen, klesnouti (y cen,); 
-j.lartei bésísté, spekulanti 
na klesnutí cen, hráči na 
bés, na ní7.ké ceny; -tenllen; 
~měr padací, tendence pa
davá, klesavá. 

tBaiffeur, tBaiifier bésista, 
hráč na bés, na nízké ceny. 

tBajomtett bodák; anfgc< 
ftccfteél o anfgel-\f{auate~ _ nasa
zen}' bodák; -fd}cille pochva 
na bodák. 

tBafe značka mělčinová; 
id)ttJtmmenbe _ poplavek (moř
ský znak). 

balen poplavky označiti. 
tBafen-gelll poplavečné; 

-uteiffer poplavečník; -t011-
ne poplavek. 

tBafauce (,ti balan,) rovno
váha; -lUage váha (balanční) 
misková n s vrchními miska
mi. 

tBaIauder lihýř, váha, 
vahadlo u stroj e. 

balanderen přivésti do 
rovnováhy, v rovnováze udr
žovati; býti n kolísati v rov
nováze; houpati se, kolí
,.:ati; obch.srovnati, dělati roz
vahu; bie @iuu(lQme UUD SJ[u~, 
gaóe bafauderen příjmy a vý
daje jsou v rovnováze n se 
vyrovnávají. 

balh brzy, brzo, hnedle; 
bez mála i _ 10 Saf)re aft 
bezmála 10 let starý; _ ge, 
llllg dosti brzo; fo _ ntd)t 
hned tak ne; fo _ af~ mogfid) 
co nejdříve; je 6afber, je Heóer 
čím dříve tím lépe; id) f)iitte 
- gejagt málem bych byl řekl; 

rychle; časně, záhy; _ _ 
brzy - brzy, hned - hned; tu 
- tu; _ jo - _ jo hned tak, 
hned jinak; _ ja, _ min jed
nou ano, podruhé ne; -utiig. 
Hd}ft, -tl)nnIid}jt co nejdříve, 
co nejrychleji, co nejspěš
nějř. 

bafllig brzkj', rychlý, spěš
ný, časný; -ft, allf'~ Ď_fte co 
nejdříve. 

tBalhriau kozlík; -fiiure 
kyselina kozlíková n vale
rová. 

tBafg slupka, lusk, pleva; 
kůže (zyířecí s cblupy); život, b:r~j
cho; (?Bfajelíafg) měch; bic 
?Biifge c-r Drge! měchy var
han. 

!Biitge-l)1inllfer obchodník 
měchy. 

!BaIger rváč, práč. 
tBaIgerci rvačka, pračka. 
baHen trám(y) položiti nao, 

trámem(I') opatl'iti co 
tBaHeu trám, břevno, klá

da, nosili, hambalek; patro, 
odry; armierter _ armovaný 
n vystužený trám n nosník; 
furau _ přerubák; fteQcuber_ 
stěnýř i- mít <0eitcullerftiirflll1g 
trám po stranách sesílený; _ 
aum :vielen podlažina; _ ber 
:veďe stropnice, poval ; _ óeim 
<0d)euergerufte odřice, pater
nice; mÍi _ llttterftii~en podte
movati; _ \)eraa.pjea trám za
pustiti; _ au ber ílliage va
hadlo, rameno, hí'ídel váho
vj'; -arm rameno vahadlo
vé; -red)t právo zapustiti 
trám do cizí zdi; -ftiilie, -trii, 
ger podložky trámové; -lUtl" 

gli váha o jednoln (trámcovitém 
n břevno"ém) vahadl e (zřidka o 

dvou vah.dle,h); pi'ezmen; -Itlerf 
trámoví, lešení. 

tBaffou pavlan, balkon; 
-rcniter okno na balkon; 
_j.l!attc spodina i deska bal
konová; -tl)iire dvéře na 
balkon; -triiger nosník, no
sič balkonu. 

mau ples, bál; míč; koule 
hrací; iiffentíicf)er _ ver'ejný 
ples; -cil-eu ob'h. holové že
lezo, ho ovka; -fj.licI hra 
v míč. 

ID"aITaft přítěž; -aus, 
fd}ic~er vyhazovač pi"ítěže; 
_Ipageu tížný n obtěžkací 
vuz (vůz k obtěžkáni můstkových vah); 

-3ufiif)rer dovozník, dovoz
ce pHtěže. 

baHen baliti; koule (na př. 
sněhové) dělati; bie ~allft _ 
zatíti, zatínati pěst. 

tBaf(cn balík; stůček, stůč
ka; _ 'l3a.pier balík papíru (= 10 

ry,ů)j _ ~eil1ttJaitb stůčka plát
na; _bhther balič, zabalo
vač; -5iefler vozič balíků. 

baHeru bouchati, bušiti, 
lomoziti. 

tBaUet balet, tanec balet
ní; -corj.ls sbor baletní; 
_correj.letHor korepetitor ba
letní; -meiftee baletní mistr; 
-fd}ufc baletní škola; -jd}ii· 
lcdn žačka n chovanka ba
letu; -forotiiu~er (baletní) 
solový tanečmk; -t1ilt~er 
baletní tanečník; -tiitqeriu 
baletní tanečnice, baletka. 

baHl)ornifierett dOlTmělý-
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mi opravami kaziti (jako tiska

Ballhorn), balhornisovati. 
tBaf(01t-er~euger V.)TO bce 

balonů; -f)iittlller obchodník 
balony. 

tBalCot hlasovací kulička; 
h~:;sování kuličkami, balo
taze. 

tBaffotage hlasování ku
ličkami, tajné hlasování, ba
lotáže. 

baffotiercu hlasovati ku
ličkami n tajně, balotovati. 

!BaIfam balsám i -fabrif 
továrna na balsám; -tinctnr 
tinktura balsámová. 

baljamieun balsamovati. 
tBalfamicruug balsamo

vání. 
mautbus-butter bambuso

vé máslo, bambusový olej; 
-miibe(er~euger výrobce, 110-
tovitel nábytku bambuso
vého; -rol)r bambus, třtina 
bambusová. 

banal; _e 'l3f)rajc ovšednělá, 
otl'epaná fráze. 

tBaucaIgefiiffsahmhtiftra' 
ti on bankovní důchodková 
správa. 

tBanh ber ?Banb (pl. ?Biittbc) 
vazba, svazek; b(l~ _ (Pl. 
?Biinber) stuha, pentle, tkani
ce, kaloun; pásek; úvazek; 
svazekj kroužek,kruh; spo
na; hor. ochranný n pod
porný pilíř, podporník, o
hradník; _ am @eóallbe svor, 
kleště; _ an ber st9iir o (lm 
~ellfter závěsa (pontl; _ óeim 
@efimQl páska, pásková římsa; 
_ 6eim :vacf)ftll[)[ spon a, spín
kaj _ ód bCll Sťugljtiiďeu pás-
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mo; _ beG etaate~ svazek l8aubc banda, rota, luza, 
státní; ba~ _ (pl. 5Saube pou- holota, chátra; kraj; plav. 

to; pl. pouta, okovy; iu _ett bok, strana lodi, 
I)\utm vokovech držeti; in _e l8mtbd-l)auMcr obchod
íá)fageu o uJetíeu v pouta, 0-, nik stužkami; -friimcr kra
kovy jímati n uvrhnouti; máJ' se stužkami. 
svazek, spojení; bie _e beSl bihtbigeu krotiti; poutati. 
5Slntes krevní svazky; -cifcu miinlligcr krotitel. 
slabé ploché n pásové n 0-: l8aullitcn-fiil)rcr náčelník 
bručové železo; železný pás; banditů v; b-tucife po ban
-fabricatiou tovární výroba ditsku; -Iuefclt banditstvL 
stuh; -f)iiublcr obchodník bang(e) úzkostlivý, bo
stuhami n tkanicemi n ka- jácný, nesměl}', tesklivý; 
louny;stužkář, kalounkář, midi! _ jest mi úzko, teskno, 
pentli6kář; -mad)cr stuhař, stýská se mi; mil' ift _ um 
stužkM', tkaničkářj -mMI (fUr) ba{j ~elíett bojím se o ži
míra pásová n pásková vot; .;s-m \)01' .;s-m ó \)01' ef. _ 
k mUed větší,h délek); pásmo; maá)etl naháněti komu strachu 
- unb ~OfamclttierluarCttet> z koho n čeho; _ mad)ť1t girt uid)! 
~ettger hotovitel stužkářské- strachy na lachy, nebojím(e) 
ho a pr}'mkářského zboží; se. 
-jeH hor. ploché lano; -Iua!!' l8auge tesknost, úzkost, 
tued válcovna na obruče, strach. 
obručová válcovna; -tuarelt~ l8augigfeit tesklivost, úz-
giiltllfer obchodník stužkář- kost. 
ským zbožím; -lUeber tkae l8auflavice, lávka; (@'Saub_) 
dlec stuh; ..,;lUitfcr = íBanb, mělčina, j esep; stůl (fem"lni'ký); 

\uelíer. hor, plást, vrstva, slůj; í!:léiure 
maUlla!le (ě[; bondái) vaza- podchvaty; an ber 5illanb auge~ 

dlo, obvazek, úvazek, ban- líraá)te - přístolek; banka; 
dáž; žel. věn ec kola. herna; -adie bankovní ak

cie; -adiouiir bankovní 
l8aullageu-faúrif továrna akcionář; -aujta!t banka; 

na obvazky, bandáže; -l)iiUlI' -autyeH bankovní podíl; 
lct obchodník vazadly; -altlUeifttttg, -af1-iguatlolt 
-fcl)re nanka o vazadlech; 
~mad)er hotovitel bandáží, bankovní poukázka i -arbett 

b k' v b d práce na pracovním stole; 
o vaz ar, an ažista; -ma' -adicitcr dělník při stole 
d)ergctuedic živnost obvaz-
kářská n bandážnická, (pracovním); -aU$IUCt$ v}'kaz 

bankovní; -beamte(r) ban
baubagicrcu obvazovati, kovní Úředník; -binci ban-

balldažovati. kovní lístek, poukázka; 
l8aullagij'tv-íBanbageumacf)er, -co ut O bankovní účet, _lle-

po.jHttm bankovni depo
situm, jistina uložená u 
banky; -lIirecthm bankovní 
ředitelství; -llb:edoreufiellc 
místo D úřad ředitele banky; 
-faď) odbor bankovní; -fouD 
bankovní fond i -gered)tig~ 
leH prá vo st.oličné; -gc' 
fd)iifi bankovní obchod; 
-gefť~gcbUltg bankovní zá
konodárství; -goubcrnenr 
bankovní guvernér, vrchní 
správce banky; -yarter ban
kéř, držitel hrv; -yaU$ ban
kovní dům, bai:"lkovna; -uotc 
ba n kov ka; -ltotcufal iiiieat 
padělek bankovky, padělaná 
bankovka; -uotcuvteffe lis 
na bankovky; -ltotCUjcu' 
buug zásilka bankovek; 
-uotcltumfaltf o běh ban
kovek; -notcUíl.lcjeu ve Cl n 

záležitosti týkající se ban
kovek; -obHgatiolt bankov
ní' obligace, list na peníze, 
na dluh; -orbmmg bankovní 
řád; -pfaUlIbtief bankovní 
list na zástavu, zástavní; 
-.plat) bankovní místo, sídlo; 
-l.JriuHegtum bankovní v)'-
sada, privilej; -VtoCtttlt ban
kovní prokura; -.probifh'm 
bankovní pro vise ; -prufun!} 
zkonška bankovní; -tatc 
sazba bankovní; -ted), 
mm!} v;, _couto; -i d)eilt v;' 

_Hote; -fdJfaď)tclt jatky, po
rúžka; -fdJlVhtbef bankovní 
šalba; -ilJftem bankovní 
soustava; -tarif bankovní 
sazba; -baluta bankovní 
valuta; -uereht bankovní 
spolek; -borid)nf$ záloha 

118 

ban!wvní '. (bankou poskyt
nuta); -1l.litYrUttg vi, _\.'aluta; 
b-tucife ho,', po slojích, sloj
mo; -Ivefeu bankovnictví; 
-3al1Iuug bankovní placení; 
platba; -5cttci vi, _uote. 

l8ihtfef-fiiugcr písničkář, 
jarmareční zpěvák; veršo
tepec. 

bcmferott nedostojn.~', ne
způso bilý plB~titi, insolventní. 

l8attferott úpadek, bank
rot; _ mad)en upadnouti, u
dělati bankrot, pop. pl'ijíti 
na mizinu. 

bauferetticteU Ti< 5Saulerot( 
mad)en, 

l8aufctthostina, hody, ball
ket; chodník (zvýšený na mostě) 

.lB"auHer bankéř, peněžník; 
-gefd)iift obchod bankéřsk}', 
peněžnick}" 

.lB"!'I1ttt pouto, tíseň; obvod, 
meze půso bnosti; klatba; 
I". spravidlo, hájení; dum 
5illafb in _ fegen, mit _ úelegen 
dáti les pod spravidlo, hájiti 
les; dn 5illaíb !Dhb mh _ 6efegr 
les dán jest pod spravidlo, 
jest hájen; -autf)cH hájená 
částlesa; -fluó, klatba; -ferit 
les hájen}'; les pod spravi
dlem; -fricbe ohrada, ohra
zení; -feguug \)on e-r 5illal, 
bultg dání lesa pod spravidlo. 
hájení lesa; bie _fegullg !utrb 
\JOl! ber poíítlfá)ť1t íBeí)orbe auf 
~l1íltd)en .;s-\l aUQ\gefprod)en úřad 
politický k žádosti nOCi dá 
les pod spravidlo; nalezne, 
že les má býti dán pocl 
spravidlo; -metre obvod; 
-object věc pod spravidlem, 

Něm.-česká terminologie úřední a právnická. 
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předmět spra vidla i -itcht 
mezník; -I.lorfdjtift předpis 
o spravidle; -tt.Jlllh les pod 
spravidlem II hájený; -tt.Jiir~ 
ter hlídač lesa pod spravi
dlem; -íl.1I1ffer hájená voda; 
-5cUnt plot u ohrada (hájeného 
obvodu), 

balUteU připoutati, 0-, při
kouzliti, očarovati; vypuditi, 
vyhnati, vypověděti, vyob
covati; dáti pod spravidlo, 
hájiti. 

mamter korouhev, praporj 
-ttiiget praporečník. 

miluje parna, perna, pří
stodolek. 

bllt odkryt.~" odhalený, 
nahý, holý; prost)' čeho j zřej
mý, pouhý, čir.Ýi hotový; 
_cr @dag zaplaceni, plat ho
tovými, v hotovosti; _es @efb 
hotové peníze; gegell _ za 
hotové; _ aa!)leu hotově u ho
tovými platiti; _ raufen kou
piti za hotové. 

mat - auslage hotovS'(é) 
vS-dej(e)j vydání v hotových 
u v hotovosti; Iiefiautl hoto
vost (pokladui); -betrag částka 
n suma v hotovosti, hotové 
peníze; -cauthltt záruka, 
jistota, kauce v hotových II 

v hotovosti j -cteDit úvěr 
v hotovosti; -ilct.Jofitum ú
ložka II depositum v hoto
vosti; -ehtfage vklad v ho
tovosti II hotovými; -ehtlii~ 
fuug ber 5Banfnolen hotová 
výplat.a bankovek; -edag 
hotové složení peněz, slo
žení peněz hotově, zapla
cení hotovými; -foub vh 

_6eftal1D; b - fUff bosýma 
nohama, na boso; -fraufie~ 
ruug zaplacení, platba, za
pravení poštovného hotový
mi; -ge!tlbetrllll viz 5Bar6etrag; 
-!lc(tlberfeijr obchod n styk 
za hotové; -gejdjiift obchod 
za hotové; -fauf koupě za 
hotové: -fdjaff hotovost; 
-feuiluug zásilka hotov}'ch 
peněz u v hotovosti; -I.ler~ 
{nit ztráta v hotovosti; -l.Jor~ 
ratij viz _6eftal1b; -bOtjdjtlis 
záloha v hotovosti; -šaij~ 
Inug (za)placení, platba ho
tovými II v hotovosti; gegen 
-3aL)fung za hotové. 

mnrllďeltlt.lirtjdjafi u Sfan
tluc barák a kantina. 

marIiar surovec, ukrutník, 
barbar. 

barbarifdj surový, ukrut
nick}', ukrutn}-, barbarský. 

marlle parma. 
marbiet holič; _ II iitifeut: 

holič a kadeřník. 

mlttdjCtti - et6CU!iet vS'
robce barchetu; -fabrif to
várna barchetu, na barchet; 
-raul}er česač barchetu; 
-6utidjiet upravovač bar-
chetu. 

matege (čti b.réž) baréž (tka
nina). 

mateU sud (obyč. na petrolej a 
j, yol 

miireu-fiibrer medvědář; 
-tret!ier honec medvědů; 
-~uďer sladké dřevo, léko-
řice. 

matHht bari1la, španělská 
soda. 

·made člun, barka, ko
cábka. 
madcn-fii~rer barkář, ko

cábkáí', plavec; -í-H'lit pošta 
kocábková. 

miir!avv plavuň, medvědí 
pala, muří noha, zemský 
mech; -famen plavuňové 
semeno. 

mittme kvasnice, droždí; 
kvas; pěna (na pive>. 

1latmf)et&tg milosrdný? ú
trpný, slí~ovný L 5B-e 5Bruber 
.lVIilosrdm bratrl". 
" batl.'lď šikm}"; zpitvořený, 
znetvořený; podivný, zvlášt
ní; b,arokní; m-ftH sloh baro
kovy, 

marl.'lmcter tlakoměr, ba
rometr; -madjer výrobce, 
hoto vitel tlakoměrů. 

baromddfd} tlakoměrný, 
barometrický; _cr G:oltbenjator 
barometrick}T kondensator. 

mane, martett tyč, prut, 
hůlka (kovová); bradla; zá
vora; příčka,zábradlí, pažení; 
písčina, mělčina, úskalí; na
plavenina (při ústí řek). 

marreu-golt1 O -fiHiet zlato 
n stříbro hůlkové. 

marrieatle barikáda; pře
hražel1Í ulic, zatarasení; 
_lt baHen stavěti barikády. 

batdercn zahraditi. 
marriete 0-, přehrada, 

přepažení, příčka; zábrana. 
lBatdercu - lIllutu nosník 

zábrany; -Iuiider strážce 
zábrany. 

marriug nosník u podpěra 
pro reservní ráhno. 

mlltjdj okoun. 
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barfdj drsný; ostrý, trpký; 
prudký, hrubý, příkrý; adv. 

zhurta, příkře. 
marfdj{jeit drsnost, pří

krost, prudkost. 
mad vousy; brada; hor. 

dračka, louč; plena, čepýří 
_gruntlef mřeňka, mřeň; 
-fJof3 hor. dračka, louč. 

matie širočina; kostice. 
biirtig vousatý. 
matg! těživec, baryt; 

-faI~e soli barnaté; -luett! 
běl barytová; -tt.JeiMabrif 
továrna na barytovou běl, 
barytové běli. 

maiart čedič; -brudj če
dičový lom. 

mascufe-madjer hotovitel 
rozvol' (k oknům), baskylů.· 

baficreu zakládati, stavěti 
nač; opírati co (n se) oč, 

mafie (též 5Baje) podstavec, 
zá-, podklad, spodina, dno, 
báze; _ bes 5Berge\l spodek u 

podval vrchu; stav. podst~vec 
(stavby u sloupu); al{\ _ Dtelten 
býti základem, tvořiti zá
klad. 

maffin nádržka vodní, vo
dojem; kotlina; _ be{\ í5fl1ffe~ 
úvodí. 
~afioragumttti bassorská 

guma. 
maft lýko, lýčí; vlákno; 

látka z lýčí; pokožka; 
-ileďeumadjcr hotovitel lý
kových přikrývek; -liifet 
lýkožrout; -mattelttuad}Ct 
hotovitel rohoží lýkových; 
-feH, -fttiď lj"kov}' provaz; 
_tt.Jatelter~euger výrobce lý
kového zboží; -tt.Jafdjefer~ 

S* 
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eu cr výrobce lýkovj"ch -abweid)uug od-, úchylk~ 
~ěc~tů; -welier tkadlec lýka; stavební; -aeeorb ~tave.bm 
ltJifd)er~ťuger výrobce lý- úmluva TI dohodnutI. TI uJe,d-

kov"ch utírek. ~ nání; -,!bi~~tetv~tavIt~lsk~ ~ ~aftarb levoboček, díte stavebm prll'1;lc,lv TI adJ::nkt, 
nemanželské; smíšenec, kří- -aud stayebm urad; -!lUDe' 
ženec' výrodek. ruug zmena stavby ,n sta-

baftcu l},kový. ve bl1~; ::-attg~{ea~uf!e!t sta~ 
oIBat!liUou prapor. ve bm vec, zaleZltost, -au~ 
oIBatarbe batard, (lehký r~lJe I~ávrh stav?y, stavebl1: 

k ,t~,) kočár. z1'1zem, stavba, -altfage-
r~atiit obeh. batist, kment. gtu~l:Ile,guu~ základ stavoy, 
oIBattarh~mu$ kokt~vos~. polo~en; zakla~u s~avby, 
oIBatferie baterie; f)tttterem, zalozem stavb], -(ntld)ra,~ 

anber gejd)altete -. z,a v seb01;l roz':,rh, roz~?c:t, stavebm ~ 
řazená TI na napJetl razena -lutltaIteu pl'lpl,a\ a ku sta;, 
baterie: nel.>endl1anber gejd)af, bě; _anftaHel~ mfTel1 chystatI n 

tete _ ve'dle sebe .n. na I11l10Ž-1 P!iprav?:vatl stavb.u; c~~sta
ství řazená baterie; -aU$' tI se TI prIpravo~atI se k stav
Wet$ výkaz o bateriích Rl bě; -autrag na;rrh s~avby n 

bateriový n baterijní; -COtt, 1 stavební; -:-a~liett -era?e sta
tad dotyk baterie, ba.terio-I ve?nf; -a!.lietter ~elmk ~ta
vý baterijní; -Hemme svor- veom n pn stavbe z~mest
ka' baterijnÍ bateriová; naný; -!lt~ea stavebm n z~
-liiufewed el~ktrický zvon, 1 stavěná ploch~ n pozeml~ 
zvonek' elektrické zvonidlo; I-ad druh TI zp,usob sta_vby, 
tuedifef~-,záměna bateriová.l sloh staveb:r::! _-auf1clie~ 

oIBattift viz lBatiít. i dozorce, dohhzltel s~avel)ll= 
oIBat;ett Q oIBiií;dieu .ejch·l TI stavby TI na stavbu, -aut

kapky (ob. cínové, na nichž se vy' l1d)t dozor na stavbu n 
1 •. . h) nad stavbou; -aufitag roz

t ,c;;a;~c (pl. lBal1ten) stavba, I kaz, nařízení ku staLvbě n 
stavení; budova; _(OCli ~elbe~) 1 stavebnf; -altfltJa~tb ~uav~b
vzdělávání (pol.): (einer~ruú)t) ní náklad; -Ilugeuldiemplo
pěstování(PlOdiny}; _ten 311m 8mc, i zkoumání n. ohledání stavby; 
de ber lBeniif2uug, ~eitunfJ uub ~~. II-Ilugeufdiemt~~,c POhPll~~e~ 
mef)r ber@em1ifferstavby za ph- za prozkouma~; n o e ~m 
činou užívání, vedení vod a I stavb:>;; -Il~$fl!f)r~ttg plO: 
ochrany n obrany proti vo-1 vedem n dOvK~ncem stav,by>. 
dám; im_(e) jdu stavěti se, bý- , do-, vystavem, vybudova~l i 
ti stavěn; duen _ fii~ren sta- l-att$fdJteibttttg vypsan: 
větí stavbu prováděti' _ab, I stavby, konkurs na stavbu, 
tljeilttttg stavební odďělení; -att$lagc (jilr dne @Sd)llfe etc.) 
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sta vební náklad (na školu nímu nákladu; -COltCltnClt~' 
atd.); b-liM stavitelný, bu- lieHtag příspěvek konku
dovatelný, těžitelný; -Iieamo renční ku stavbě; příspěvek 
tC(r) úředník stavební; -Iic' ke společnému nákladu sta
harf potřeby n materiál sta- vebnímu; -COltturreulPf(id)t 
vební; -lieDiuguug stavební povinnost ke společnému ná
podmínka; -bebiirfui$ po- kladu stavebnímu; -cottfelt$ 
třeba stavby; -licfuub nález povolení n konsens stavební; 
n dobrozdání ve věci sta- -cťlttitructiolt stavební kOll
vební; -befultll$certificat po- strukce, vazba; -etcMt 
tvrzení n certifikát o sbléc1- stavební úvěr; -crebitfdiufll 
nutí n obledání stavby; -be' dluh ze stavebního úvěru; 
Tltltll$.protoeoff protokol o -lIeufmaI stavební památka; 
ohledání stavby n stavebním; -Dcpartemeut stavební od
-licgimt počátek stavby; dělení n odbor; -bcpofttum 
-beljiirlle viz í8al1Qm!; -bet' úložka n depositum stave b-
tmg stavební příspěvek; -lle' ní; -Debife stavební c1evisa; 
f d)reilJung popis sta v by; (stručný rozpočet nákladů stavebních); 
-lJeitanbtf)eHe části stav-by; -biettft služba st,avební; -ni, 
-bcftefftC(r) zřízenec, úředník tectiou stavební ředitelstvo; 
stavební; -betuetlict žádající řízení stavby; -bhediollso 
o zadání stavby; žadatel, u- abjuutt příručí stavebního 
chazeč o stavbu; -bcltJcguug ředitelství; -bitcdintt$amt 
stavební ruch; li-betuHrio stavební ředitelství; -Ilh'cco 
neUDe lBeI)orbe úřad udělující fOt ředitel stavby; -e!aliotnt 
stavební povolení; -beluiUi. stavební návrhn náčrtek n ná
guug stavební povolení; _lie, kres; -efetlc stavební n stavi
lt1ilii;jung au lBal1ftif)rullgeu auf telský elev, učeň; -er~ebuug 
ben ';l:(nlagen unb @riinben lierci!13 vyšetřování stavební; _Cto 
ger;jeflellter (Q:jfell6al)nen povo- leid)tetuug úleva stavebllí; 
lení (stavební) ku stavbám na -fad) obor stavební, stavitel
zařízeních a pozemCÍch že- ský; stavitelství; li-fiiÚig 
lez nic již vystavěnj"ch; -flc, vzdělavatelný, těžebnj", těži-
5ttf stavební okres; -Iiu' telný; stojící za vzdělávání, 
teau stavební kancelál'; za těžení, za dolování; ..:.faljrt, 
-capUaI stavební kapitál, fhtljl stavební pohyblivý sto
jistina.; -eauttOlt stavební jan; -fa~rtitiifJrcl.Jermietet 
jistota; -comntiffinlt staveb- pronajímac stavebních pohy
ní komise; -COltcuncnt sta- blivých stojanů; -fall případ 
vební konkurent, spoluucha- stavby; li-fiillig chatrný, 
zeč o stavbu; -cottťurreu5 sešlý, na spadnutí; -fiimg. 
konkurence ku stavbě; spo-I leH chatrnost, sešlost (,tavby); 

lek ku stavbě n ku staveb- -felb role, pole; cin au ber @Síra, 
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Be Hegeube~ -felil pole ležící fdjaft st.avební společnost; 
u cesty, silnice; fI-fcft pevně gc;udj žádost stavební (žádost 

stavěný; -fíiif1c vor se sta- ,. povoleni ke stavbě); -gcltlcrflc 
vebním dřívím; -fludjf čára živnost stavitelská n staveb
stavební; -fortfdjtitt~flcridjt ní, stavitelství; -gcltJcrbc· 
zpráva o pokroku n postupu bcrcdjtiguug oprávnění živ
stavby; -fodfdjritt$taMcau nosti stavitelské; -gcltlerfle· 
obraz n seznam o postupu treiflenller provozovatel živ
stavby; -frcija~r osvobození nosti stavební; -geltlerb$· 
od daně za příčinou stavby; lltatttt živnostník stavitel
-freija~r~gefudj žádost za ský, stavitel živnostenský 
osvobození od daně za pří- n z povolání; -gcltJcd· 
činou stavby; -fu~re povoz fd)ufe škola stavitelsko-pnl
se stavivem n se stavební myslová n pro stavební prů
hmotou; -fli~rcr stavbu ve- mysl: _gtttltll staveniště, 
doucí, polír; -fli~ruug sta- poze~lek stavební; základ 
vění, stavba; _fiH)ruug auf stavby: -gut stavební hmo
eigeuem í.Bobeu stavba na ta; -~én: stavebník, budo
vlastní půdě; _fiH)ntng aU(í vatel; _~crfteUtutg vysta
fremDeu 9JcateriaIien stavba ci- vění, stavba; zřízení, opra
cím stavivem; -fiif)rullg illner· va, úprava stavby; -ljinllCt~ 
l)af6 berIiel)euer ~ag111aBe stav- uiS pi'ekážka stavební; -l)O!3 
ba na propůjčen.>,'ch den- stavební dříví; -~O!5cr6ic
ních měrách; -fiif)ntng ii6er ljuug pěstování dříví sta
berlief)euc @nt6enfelber stav ba ve bllího; -ljoI;lbihtblet o b
nad propůjčenými důlními chodník stavebním dřívím, 
poli; \uiITťiirlid)ť _riH)rtlng stave bní dřevar·; -ljolj
svémocná, svévolná stavba; Vta~nt prám stavebního dH
-gcbtcd)cu stave?ní .vada, ví; _I)of;ftamm st.avební 
závada, nedostateK; ble aur kmen; -~od50nt úroveň, 
mlíftelXung bOrl)altÍJcuer _gelireá)cu hladina sta,;bYi C9!slia}tl)oriaom) 
fiiI)rellben 9),aBna[jUlen opatření, hor, porubne n tezne patro; 
by odstraněny byly stavební -iugctttem: stavební inže
závady; -gevitr stavebné, nýr'; -htftrndiolt stavební 
poplatek stavební; -gegeu· instrnkce; -faIflictcitung 
ftanb stavební věc; -gcriitfJ příprava stavebního vápna; 
stavební nářadí; -gCrtp.j.lc -fallthtc stavební kantina; 
stavební kostra; -gcdiit le- -fi:ir.pct těleso stavební; -fo' 
šení stavební; ein _geriift ift ftcu stavební náklad; -foffeu' 
ftanbf)aít l)ersuftelXen lešení sta- itvetjdJfag rozpočet nákladu 
vebnímá b:)',ti (buď)trvanlivě n stavebního n stavební; -tta!!' 
pevně zřízeno n má b:)',ti (buď) lcucaffa stavební nemocen
trvanlivé, pevné; -gejeU- ská pokladna; -luuji umění 
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stavitelské; -flmitidj{offcr -offcdc stavební nabídka; 
umělý zámečník stavební;; -orbmmg stavební řád; _or~ 
-fiiuge stavební délka; -liin· gmt orgán, úředník stavební: 
geuo,pcrat sestavení n ope- :ornameut stavební ozdoba; 
rát stavebních délek; -ícitcr -Orualltcutcfalitif továrna 
ředitel stavby; -rcituug ve- na stavební ozdoby; -otua' 
dení, řízení stavby; -ficcncr llteuteijiinMcr obchodník 
povolení stavební; -lh~cn6- stavebními ozdobami; _padj, 
geúlir poplatek za stavební tuug pacht st3.vby; -pat> 
povolení; -Hdtattou licitace cdle parcela, dílec stavební, 
stavební; -Hltte st.avební pozemek stavební; _pato 
čára, linie; -nuiecin~aHtutg ceíícltptotoeoí! seznam sta
zachování stavební čáry; vebních parcel, pozemků, 
-lolju mzda za stavbu; dílců; -perfoual(c) stavební 
fI-fuj1ig zamýšlející, chtějící personál n zřízenci; -perfo
stavěti; -matut stavební uaIftaull stav personálu sta
dělník; rolník; -mat! sta- vebního;_vlanstavební plán; 
vitelská míra; -uulteriaf bOl! bem genel)migten _plane 
(pl. _ien) hmota, materiál, barf nicl)t alillťgangen \l.lerben od
látka stavební; stavivo; ch)'1iti se od schváleného 
G'r;cnger \Jon _materialien al!{3 stavebního plánu není do
~[)Dn výrobce staviva hlině- voleno; -pf/tdji stavební po
ného; -utllterialfuijtc povoz vinnost, závazek; -plat; sta
se st.avivem; -matetiltlljof3~ veniště, stavební místo: -po~ 
ijiinllCet obchodník dřevě- H6ei stavební policie; -t.lon· 
n<'111 stavivem; -matetia. 5eifad)c záležitost stavební 
HengcltJiummg do bývání policie; b-volijcHtdj sta
staviva; -matcrtafuencd}. vebne policejní; se stal1O
lUmg s-, účto vání staviva; viska stavební policie i -ptal
- ll. ílJlaurenneifter stavitel tifaut stavební, stavitelsk:)" 
a zednický mistr; -mciftcr praktikant; -priiHlltiuare 
stavitel; -mcijfcr-liercd)tio stavební preliminář, před
gmtg oprávnění stavitel- chozí rozvrh stavebních ná
ské; -mciftcr-gcll.lcrbe živ- kladů; -priimic odměna za 
nost stavitelská; b_meijteto stavbu; -ptojeet stavební 
Hd) stavitelsk}-; -nteiftCt· návrh, plán, projekt; -raj3~ 
pdifuugzkouškastavitelská; .port stavební zpráva; jltll1~ 
-mťt~obc viz 2f66al1lueH)obe; madíd)Cl' _Ya.pport stručná sta-
- 1mb ílRiilidtifd,fcr stavební vební zpráva; -tatI) stavební 
a nábytkový truhlář; -nad)· rada; -tatij~ítJttItJC vdova 
tragsoffcde dodatečná sta- po stavebním radovi; -tcd)
vební nabídka; _Oújeci5tav- mmg Učet stavební; -tcd}t· 
ba, stavební objekt, pi'edmět; lJo{~ oprávněné stavicí dhví; 

,.,==: 
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_t'ente stavební důchod; -t'C~ 
l.lllrathm, t'Cj.1!uatut' opra
va stavební; -t'el.lat'atio1t$~ 
bud) kniha oprav staveb
ních; -tequijHett pomůcky, 
nái'adí, potřeby stavební; 
-t'lfS stavební nákres, plán; 
- unb !RofJmatct'ialiettfliilt))~ 
rCt obchodník stavivem 
a surovinami; -fadje věc 
stavební; -laifon stavební 
doha, sesona; -fan)) staveb
ní písek; -fdja))c(u) škoda 
stavební; -fdJfoffet' stavební 
zámečník; -fd){offct'l~i sta
vební zámečnictví; -fdjufc 
stavební škola; -fd)ttH štěrk, 
rum stavební; -jofllc = ~I6~ 
lJallI)ortaont; -fj.lcuglct' sta
vební klem pll'; -fl.licI sta
ve bnick á hra; -ltaltllctfic~ 
[luug vyšetření stavební
ho stavu; li-;tiiul:lig 
!Jauliú); -;tiifte staveniště; 
-jíeht stavební kámen; sta
ve bní kostka; -ftehtlit'ud} lom 
stavebního kamene; -fteht~ 
fJiiuDler obchodník staveb
ním kamenem; -fte(fe stave
niště, stavební místo; -;tH 
stavební sloh; -itiinmg ruše
llí, přerušení stavby; -ftreďc 
trať stavební; -itrcitigfcH 
rozepře, pře, spor sta venn!; 
-f\Jftem yh ~lílJa1!metf)obe; -ta~c 
stavební taxa n poplatek; 
-tcd)nH technika stavební; 
-tedjntfer technik stavební; 
-tifdjfct stavební truhlář; 
-tifdjlct'ci stavební truhlář-
ství; -trumntCr trosky, zří
cenina, rozvalina; -ubet'~ 
fd)lag rozpočet stavební; 

-ttttfaff nehoda stavební, při 
stavbě: -tttttcrud)tttct' podni
katel staveb; stavební poJ
nikatel; -tttttentcl}ntttttg pod. 
nik stavební; podniknutí 
stavby; -l.Jerbot zákaz, zá
pověď stavební; obstávka 
stavební; eiu _Ilerlíot erfaífcu 
stavbu obstaviti; -bct'&ot$~ 
taljl.iU zapověděný stavební 
obvod Cobyod, v němž zapověděno 

,',vOlil; -i.Jct'fal)t'ett stavební ří
zení; -uet'ljattbluug jednání 
o stavbě; -uerl'ad)tuug pro
pachtování stavby; -l.ICť~ 
l.lad)tuugsvrotoco{f protokol 
o propachtování stavby; 
-tlct'ítiiunt!jct' znalec sta
ve bní n sta vi telství: -lleť~ 
ffcigetuttg dražba stavební, 
zadání stavby dražbou; -bel> 
trag stavební smlouva; _\)er~ 
trag tu @utre)Jdfe mh í8o[íel1~ 
bUl1g~termilt smlouva o prove
dení stavbv pH dodržení 
lhůty; -uciluaHer správce 
stavby; -tlcttlla!tuttg správa 
sta vební ; -uet'tIla(tultgs~ 
úe~hf okres stavební sprá
vs'; -uet'tIla(tttttg$contntif< 
iio!t komise stavební sprá
vy; -tl O ITctt))ttttg ukočení 
stavby; -Íloffett))lutgsccdi~ 
ficat certifikát n stvrzenka 
o dokončení stavby; -UOnC1t~ 
lIuugS.ptotl.iCO{{ protokol o 
dokončení stavby; -l.ll.lffclt~ 
lIuug$tet'ntht lhůta k do
končení stavby; -uof(C1t~ 
lIuttgs6ettgUtS vysvědčení o 
dokončené stavbě; -uot'l.le~ 
UitUllg pHprava stavební 
n ku stavbě; -l.ll.it'fdjdft 
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předpis stavební; -luct'PCt' 
žadatel o povolení stavební; 
-Iued stavba, budova, dílo 
stavební; hor. stavba, zřízení; 
jd,ltril11111enbe0 _tred plovoucí 
stavba; -luet'fsuotddjtUllg 
zařízení stavby; -tuefeu sta
vebnictví. stavební záleži
tosti; -luittllC zdvihadlo, je
řáb; -Iuiffettfdjaftvěda stavi
telská, stavitelství; b-juut
lIig vhodný k dolování n tě
žení, vzdělavateln.ý, těžebný, 
těžitelný; _11.lutl:ligfcH vhod
nost k dolování, těžení, vzdě
lávání; vzdělavatelnost, tě
žebnost, těžitelnostj -;allU 
plot neb ohrada staveniště; 
-!etd)uClt stavební kreslení; 
-;eidj1tcl: stavební kreslič; 
-5Cug stave bni nářadí; -3ettg~ 
f)uttc bouda, kůlna pro sta
vební nái'adí; -3iegef sta
vební cihla; -31Ctat, -5iCl:lIC 
stavební ozdoba n okrasa; 
-3ug vlak stavební; -~ufagc 
přídavek za práci stavební, 
stavitelskou; -~ufftl1tll stav 
stavební, stavby; výstavnost, 
stavebnost; -611.led stavební 
účeL 

.!Baudj břicho; (líd e-m @e, 
jčifjc) báně, dutina (u nádoby); 
,hv. vyboulení, břicho; bor. 

nádor, vypuklina; _ e-r @SanIc 
bok n vybočení sloupu; hor. 

ber @ang trírlt o maú)í e-n 
_ žíla břichatí, nadouvá se, 
rozdouvá se; -phtllC břišní 
opasek; -Ptttdj kýla n průtrž 
břišní; -l:Ieďe stěna břišní: 
-etttgcl1.1ctl:lc útroby břišní 
(střeva); -ellt;uulumg zánět 

břišní; -fen pobřišnice; 
-fcffeuf;ultllung zánět po
bi'išnice; -ftftcl píštěl břišní; 
-flnfs průjem, běhavka; vý
tok břišní; -gc!lcub břicho; 
-gejd)l1.lttfft nádol' břišní; 
-boflIe dutina břišní;-ftamlJf 
kolika, hryzení, ujímání; 
-ttauUjeH nemoc břišní; 
-lttUsl'clsval břišní;_offtttmg 
řez břicha; -t'cl:lUCt břicho
mluvec j _t'Íemett podpínka, 
nábřišník: _ÚÍltllC vypuk
lost, vydutost, konvexita; 
-fd)fag bhšní zápal (koníl; 

-fd)met~ hryzení, bolení bři-
cha; -jdjttHt řez břišní; 
-ftidj chir. nabodnu tí bři
cha; -ftiiď podbřišek; -tudj 
nábřišník; -11.lanll stěna břiš
ní: -11.llttlllc rána do bhcha 
n l}řišníj -ltlUtltt škrkavka, 
hlísta. 

íBattd)er (í8aud,ler) luhař. 
baudjíg baňatý, vydutý, 

vypouklý. 
!8aul:lc bouda, budka; hor. 

bouda štolní. 
fBau))ettbci'iiiet' majetník 

bud hostinskÝch. 
bauClt stavěti; vzdělávati 

(pole); pěstovati (plodiny); hor. do
bývati, dolovati; aul ~Ofil1Ullg 
_ kutati, prováděti nadějná 
díla 

.!Bauer stavěč; pěstovatel; 
sedlák, rolník; -flor selský 
dvůr, statek; -11.lidfd) aft 
selská živnost, hospodářství. 

biiuerifd) (buuerlid,l) ven
kovský, selský. 

fBaucttt-aff CCltraU5 selská 
n hospodářská pojišťovna; 

__ o '_00 _' _o _o ____ _ 
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-gruuD selská usedlost, sel
ský pozemek; -gruuDitiid' 
selsk}' pozemek; -gut seloský 
statek; -ljaU$ selský dum; 
-~ofcrcď}t selské právo; 
-Heibcrljiiublcr obchodník 
selským šatstvem; -ma' 
tcriancu selské potř'eby; 
-mcHtcr vesnický starosta; 
-j.lef3ntii~cumaď}cr výrobce 
selských čepic z kožešiny 

beranic; -fď}uljljihtbIcr 
obchodník dřeváky; -itaub 
selsky-stav, rolnictvo, rolníci, 
sedláci; -tradcric II ®cf)allf 
selské stravovatelství a V}'
čep; -!.JoU selský n venkov
ský lid; -11.1Mh, -l1.1tdbuug 
selský les; -l1.1areuljiiublcr 
obchodník selským zbožÍ1n; 
-!tHuenfriimcr kramář se 
selským zbožím. 

,!8aUCt(u)tíJum stav sel
ský, rolnictvo; selské způ
soby 1\ mravy. 

bauljaft(ig) hor. dolovatel
ný, vzdělavatelný; v dobrém 
1\ těžném stavní bie &r3fager, 
ftatle _ erI)oíten rudné ložiště 
udržovati ve stavu dolova
telném II těžném n dobrem; 
_ lJfef6en trvati v díle; _er 
~ďer vzdělavatelné role; _e 
~rttcf)t pěstovatelná plodina; 
stav, = 6oulíd). 

lBauljaftljaUuug hor, udržo
vání hor II díla; udržování 
(hor) ve stavu dolovatelném, 
těžném, dobrém; -$j.lfliď}t 
povinnost k udržování (hor) 
ve stavu dolovatelném. těž-
ném, dobrem. ' 

lBauljaftigfcH hor. dolova
telnost, těžnost; vzdělava
telnost, pěstovatelnost. 

liauliď} stavební, stavitel
ský; v dobrém (stavebním) 
stavu; hodící se ku stavbě 
n ke vzdělání n k pěstování. 

,!8auliď}feit stavba; dobr}' 
stavební stav. 

,!8aum strom; olJgeftorbener 
_ odumřel}' strom; geriiiJiter
strom bez vršku; Ileróu!teter 
_ zákrsek, parkos; ciu 3ur 
~emmung al1ge6rad)ter _ smyk; 
nmge\uůrfeuer _ vývrať; \uHber 
_ planý strom, pláně; -af(cc 
stromořadí, alej: li_arm 
chuétý stromovím; -liait lýčí, 
lýko; -!Jeijaucr, -licfď}uctber 
klestič stromů; -braun sněť 
n spala stromu; -fmtd) vS'
vrať; -faHc klada, sklopek, 
pasť: -fdn stromovka; -fdb' 
luittidJaft polní hospodář
ství stromové; -fťJnuaaffc 
v}'tvarnice, výtvarná číslice 
stromů; -fOrnt3afJf výtvar
nice stromu; li-fi.itmig stro
movitý; -fraf1 práchnivění, 
trouchnivění strom(ů); -ftc' 
!;Id pych stromový 1\ páchaný 
na stromech; -frud)t ovoce, 
plod stromu; -frltď}htlt~ttttg 
těžení ovoce; -gang stromo
řadí; ~gat'tcn sad; štěpnice, 
školka; -giittncr štěpař; 
-gij.lfc! vršek, vrchol stromu; 
-gtinb prašivina 1\ mech 
stromu; -biinblcr obchoétník 
str~my;. -f)at3 pryskyřice, 
smula (stromová); -l}of5 stro
mové, kmenové dříví; -fettc 
řetízková míra; -htorren 
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suk, krkoška; -fnofílc pu
pen, puk; -frolte koruna 
n koš stromu; -fttttbC stro
moznalstvi; -fuuft stromař
ství; _{aU$mšice (stromová); 
b-fcet, li-Io$ bez stromů; 
-Iofigfeit bezstromost; _ntat' 
ber kuna lesní; -maft žír; 
-mcfglfcttc řetěz k měření 
stromů; -mcf$Uuj.1j.le drvo-
luěr (míra k měřeni tlouštky stromů a ne· 

ot"aných klad); -lltohcr trouch, 
troud, doutnačka stromu; 
-ntOO$ mech, lišejník stro
mový; -nalleI jehlice, špen
dlík; -ol olej dřevěný n 

stromový 1\ provanský;_j.lfaljí 
kůl ke stromu; -j.lf1an5e 
strom, rostlina stromová; 
-j.1fIau5nng sázení n sadba 
stromů: -pfIcge pěstění 
stromů; ošetřování stromů; 
-ílH5 dřevní houba, dřevo
morka; -tihtlle prašivina 
stromů; -tIlUj.1C housenka 
stromová; b-rciď} bohatý 
stromy; -tciije stromořadí; 
-tODuug mýcení II klučení 
stromů; -1 aft šťáva, míza 
stromová; _famcnljihtDlcr 
obchodník stromovými se
meny; _ Jl 15ď}afU.lofh1.1atClt' 
brud'er tiskař bavlněného a 
vlněného zboží; -fdjiii;ung 
odhad stromů n hmoty dřev
ní; -idHag ráz strom?; ná
kres stromu; stromoVl, stro
movina; -fď}iifgllhtg v,ýstře
lek, výhon (stromov}'); -1 ď}u{' 
mtlagc založení II zřízení 
školky; školka: -fď}ldc škol
ka (stromová)'; -fď}itJantm 
viz iSaumiJil3; -fdllC hedvábí 

(dřevní); -fc~filtg sazenice; 
-flJtj;c = iSaumgi\lfef; -itantm 
peň, kmen; -ftiidc tlouštka, 
velikost stromu; -ffcmlJe{ 
cejchovačka., lizovačka; 
-ftod', -ffrumlJf pařez, pahýl; 
-l1.1aď}$ zahradnický vosk; 
_ll. ~a(bfautcnfJihtblcr ob
chodník st,romovými a 1es
nÍlni semeny. 

,!8auml1.1oHc bavlna. 
,!8aumtuoff - alifall~ihtblcc 

obchodník bavlněnými od
padky; -alifallrcif1ct,ei draní 
bavlněných odpadku; -ali, 
faUfpimtcrei pf'ástva, přá
delna bavlněných odpadkl'l; 
-alifafhuiijď}ct vypěrač ba
vlněných odpadků; -alifaf(, 
tuiifď}etd vypírání bavlně
ných odpadků; _liaub ba
vlněná stuha II tkanice; ba' 
vlněný kaloun; -lianbfalitU 
továrna na bavlněné stuhy; 
_bcd'enljihtDIct obchodník 
bavlněn,ými přikrývkami; 
-l:IOď}t bavlněný knot; -hodlt, 
er3eugervýrobce bavlněných 
knotů; -bl.ld)tfal.itif továrna 
na bavlněné knoty; -fal.idf 
továrna na bavlnu; -fiitlier 
barvíř bavlny; -garu bavlně
ná příze, bavlna; -garuali' 
faffljiilth{Ct obchodník ba
vlněnvm.Í a nitěnými odpad
ky; ':garucróeugcr výrobce 
bavlněné příze; -AarufJihtb· 
rCt obchodník oavlněnou 
přízí; -garutiemc1tfalitit 
továrna na řemeny z ba
vlněné příze; -gat1tticmeu 
lt. 15tdd'falitif továrna na 
řemeny a provazy z bavlněné 
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příze; -gamfďlHdJtcrei šlích
tovna bavlněné příze; -garn' 
luiifdJe prádlo z bavlněné 
příze; -gllru' u. 8\uimfpht, 
nerei přádelna bavlněné 
příze a nití; _gell.leue bavl
něná tkanina; -f)iiuMer ba
vlnář; -preifer lisovač ba
vlny; -nllle stůčka, svitek 
bavlny; -lllmen bavlněné, ba· 
vlníkové semeno; -lameniH 
olej ze semene bavlněného, 
bavlníkový; _', 6ď)llflUof(, 
ll. 6eibeultlarencr;euger vý
robce bavlněného, vlněného 
a hedvábného zboží; -fpiu' 
uer přádelník bavlny; -f.\.Jht. 
ucrei přádelna bavlny; _ ll. 

6pecerehtlnreu -llerf d)feif7er 
prodavač bavlněného a o
sadnického z boží; -tndJ lát
ka n tkanina bavlněná, ba
vll1il1a; -ttlllre zboží ba
vlněné; -lUarcubruďcr tiskař 
bavlněného zboží; -Iuarelt' 
eqeuger výrobce bavlně
ného zboží; -ltlltteufabdť 
továrna na bavlněné zboží; 
-luarcufJihtblcr obchodník 
bavlněným zbožími -luiifďJe 
bavlnéně prádlo; -ll.ltHfal.lcl:' 
fedigcr hotovitel bav lněné 
vaty (bavlnky); -ll.lerl{~t~ tka
dlec bavlny; -1t1cbcl'ci tkal
covství bavlny; -lUeber' 
fador dílovedoucí II tkadlce 
bavlny; -lUidll.lareltl)aui'lIer 
obchodník bavlněn}'m astáv
kovým zbožím; -3IUintcr' 
~Cltguug výroba bavlněných 
nití; -311.litucr niťař bavlny; 
-;I1.liftcr nitař bavlny. 

lBllufď) vypukli na, chu-

llláč; nábor (u šatú.)~ rouška, 
obvazek; ilt í8alljď) uub í80gen 
úhrnem, vesměs, jak to stojí 
a 1 eží; ,t.,·očes. puhle a naze; 
-flluf, -pllď)í ctc. úhrn ková 
koupě, pacht atd. 

lBaufc obkreslení, kopie 
na průsvitném papíru n 

plátně. 
lBllu~it bauxit (nerost). 

bc-abfaUcu vymazati; bcr 
@c6iirenact rourCe 6ea6faUt (in 
~6fa[ ge6raď)t) poplatkový 
spis byl vym.azán n jako po
platku prost}' vyznačen; líe, 
afJfa[t vymazáno. 

bCllbfiď)tigcu zamýšleti co, 

chovati záměr, hodlati (s inf.). 

licadJtcu (et) všimnouti si 
čeho, II váži ti něco, mí ti zření 
k čemu; c-e .\l5orfď)rift _ šetřiti, 
dbáti předpisu. 

lBclldJtuug povšimnutí, 
uvážení; (nadpis) ,,3nr _ff 

Pozor!; aur gefi:iITigen _ (v úřed· 
nich spi"ch) k laskavému po
všimnutí, k laskavé úvaze; 
aby si laskavě povšiml(-a, 
-o, -i, -y, -a) n aby laskavě 
uvážil(a, -o atd.) n aby k to
mu měl laskavě zření; (v nad. 

pi "ch) povšimněte si laskavě; 
_ ciner .\l5orjCÍ)rift dbání, šetřeni 
předpisu, příkazu. 

lBcamtc(-c) úředník; recI), 
nuug!j~ffict;ltiger _ úředník po
vinn-(' klásti účet. 

bútmtcu uděliti úřad komu; 

fJeamfe! fein úředníkem, ph 
úřadě býti; uiď)l l.íeamlet jdu 
b}7ti bez úřadu TI místa, 

lBeamteu·cuHogtumg od
měna úf'ednická n úl"ední-
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ků(m); -Illufbagtt úředni· 
cká dráha, půso bnost; 
-maď)t moc úřednická; -pet> 
founI úřednictvo; -pofteu 
místo úřednické; -raugorb> 
ltUug pořad úřednick}7; 
-ftanb stav úřednick}'; -ftll' 
tU$ stav, status úřednick)'; 
-l.lereht úřednický spolek; 
_lUiirbe hodnost úřednická. 

lBcll1uteu - fdJaft, -tlJttltt 
úřednictví, postavení úřed
nické, stav úřednický; úřed
nictvo; -lUefcu úřednictví, 
úřednictvo. 

lBellmnlt úřednice. 
beamtHiaubcfu vyříditi, 

projednati úředně. 
lBellmt$-fJaubImt~ úřední 

jednání o čem, Medm projed
ná(vá)ní něčeho, úřední vyři
zování něčeho. 

beauij.Jtltď)cu domáhati se 
čeho, požadovati co, hlásiti se 
k čemu, osobovati si co; au _ber 
@ria1;l náhrada, které se kdo 
má n může domáhati, kterou 
kdo má n může požadovati, 
která má n lT1ŮŽe býti po
žadována; fJeau\~ruCÍ)ler lBetrag 
suma, část požadovaná. 

bCllufiiiubett o bClluftau> 
beu (cL) činiti námitky proti 

čemu; pozastaviti se nad čím; zá
vadným, vadn}'l1l shledati n 

prohlásiti něoo; vytýkati (komu) 

'0 ; zavaditi, zadržeti něoo; 
S. fJei ber 8o[rellifiou_ staviti, 
zadržeti koho při celní pro
hlídce; eiue \Recl)ulll1g _ činiti 
výtku n výtky v účtu; cine 
lllare _ vvtýkati vadu n va
dy zboží;"fJcallfti:inbel vadn}'m 

shledaný n prohlášený, vad
ný, závadný; l.íealIíti:illbete lllare 
zboží haněné, závadným pro
hlášené, vadné; l.lealliti:inbeier 
3ellge svědek závadným pro
hlášen}!; 6eaniti:inbete Urťuuce 
listina závadnou prohlášená, 
závadná; S. iít l.íeanftiiubet vy
skytla se závada, jest zá
vada proti komu; vytýká se zá
vada, úhona komu. 

lBemtftiittbiguu!J, lBcau' 
111lubttltg, lBennjtiini'ltmg po
zastávka, v},tka; stavení 
(nikoho), zavazení (čeho), zadrže
ní (koho, čeho). 

lBcaufiaulnmg$iJcrfafJrcn 
řízení při vytýkání vad. 

bCllutra!len VIZ antragen; 
cine ct~ecllttolt na vrhnouti 
exekuci, žádati za exekuci 
n vedení práva" 

bClluÍí1.lortcu odpověděti 
na~,. zodpovídati co, odpověď 
datl nač. 

lBCIlUtí1.l0rtUUg odpověď; 
in _ be(j (ber)... odpovídaje 
(íc, íce) nač; _ ber stfage zod
povědění žaloby; odpověď 
na žalobu; -$-fdJrciliett pí
semná odpověď. 

bellu3cigeu udati, oznú. 
mlti koho proč; nai~kllouti koho 

Z čeho: OZnán1iti co. 

lB~,m6cigultg udání, o~ná-
111.enl koho z čeho, čeho; _$-ťto: 

fClmtui$ půtažný, nasvědčo
vací nález. 

bCllrbeítcu upraviti, zpra
covati, vzděl ati; ciu @efCÍ)i:ift~" 
ftiíá _ zpracovati, vyřizovati 
kus úřední; dn ~efb _ vzdě
lávati, obdělati pole; einen 
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@5teiu _ zpracovati kámen; i kde (na čem)' zastaviti (budoT.mi 
el. \len )J(enem _ přepracovati eo. i něeo). ' 

$ellrbeituug zpracování, bcbett třásti se, chvěti se; 
zdělánÍ, vyřizování; obcb. teteliti se; -tl chvějný, tře-
upravení, upravování, úpra- savý, chvějící se. 
va čeho; -~-f(lfteu náklad na $ebetefd}e osika. 
zpracování n zdělánÍ. bebríideu mostem překle-

flcll~gll.l.ofJueu ;~. ť-! @5~d(e - nouti co; most položiti pře, co. 
podezl~'atl kOh~ z ,čeho j mltl n $eďen .u. pánev; jímka; 
chovatI podezrem proti komu. kotlina. 

$elltgtuobuer podezřívač. bClllld}cu střechou opatřiti. 
flelluffidHígcn dohlížeti ns m ... .;t; ty h k 

něco, dozor míti na něco, nad čim. ,,-,~ ... IlU}ttug S re? a, rov i 
$eauffid}ttguug dohlídka, kry tma, krytba strechy. 'v 

dohled dozor (nad čím nač)' S. $enaď)t rozvaha, rozvaz
mit ber' _ líetraueu svěřiti ~omu livost, rozvážnost, obezře
dozor n.d čim. lost, opatrnost; mít _ roz-

beauftrageu (S. mit ct.) myslně, rozvážl~::ě,.opatrn~; 
naříditi, přikázati, poručiti Ol)l!e - nerozvaz-hve -ne; 
uložiti komu co určiti koho k čemu; aUr el. - l1el)men zření, zřetel 
mil el 6eauftr~gl jetu míti, o b~ míti u.č II k čemu; hleděti 
dr~etj rozkaz n příkaz, aby ... ; k čemu i vb-:- r?zmysl!y", ?patl:ný, 
urcenu býti k čemu; S. ift mit rozvazl:v~', rozvazny; aUl el. 
~em lBoUauge Beaujtragt někomu 6_ bedhvy. č.ho; auf ~t.. B-: fem 
Jes~ uložen výkon; líeaujtragt pamatovatl,':..č, l;ledetl S~ čeho i 
maje (íc, íce) příkaz k čemu; -ltl1\~~e uvazem, rozr;1yslem 
poukázaný k čemu' určený čeho; zretel nač n kčemu; n11! O uuler 
k čemn; oeanftmgter íl\i~ler soud- _lta9me , auj ,et. zření n zř:tel 
ce nařízený, určený, pouká- ~uaJe (:1C, :lce) k čemu; ph~lí
Zan)' k čemu. zeJe (-le, -le8) k čemu; se zre-

$eaufttagfe(r) zmocně- telem "k. če:uu. 'v', 

necj zřízenec; příkazník; v fle,llllďjttg r~zvazhvy, obe. 
obstaravatel. zrely, opatrny; adv. S roz-
v, $c!"uftra!:1U}t!j příkaz, na- ~y;slem}. ro~my~1!1ě) rozvá~
l'lzel1l zmocnenl. ~lve, op",trne; vazny, odme-

bea~tgeufdjchtigeu ohleda- ře~j, yolný; ady. vážně, od
ti (úředně), prohlížeti n prohléd- merene, zvolna. 
nouti co; ohledati co, (po)dí- $ebiid}ttgfdt opatrnost, 
vati se nač. rozvážnost; vážnost, odmě-

bcausgafleu vydati; lieau~" řenost, pomalost, pozvol-
gaó! vydáno. nost. 

flebaucu vzdělávati něco; $ellihf,md}feH viz ~eb(id). 
stavěti kd', vystavěti budovy lig!d!. 

$enadjtfamfdt rozvážli
vost, obezřelost, opatrnost. 

bel:liimj.lfeu tlumiti co; páru 
pouštěti nač. 

$cliatf potřeba; nad) _ dle 
potřeby; Ddm _ v čas po
třeby, nastala- u nastane-li 
potřeba; l1aÚ) ?JJ/aj3galíe be<3 .e\l 
podle potřeby; -~-falI čas 
potřeby, potřeba; tm -\j-loU 
v čas potřeby; je-li n bude-li 
n kdyby bylo tře ba n potřebí; 
-~-gegcltitaull předmět po
třebn}', věc potřebná. 

bebauerHd} politování hod. 
n-{T. 

"benaucrtt želeti, litovati 
čeho; litovati koho proč; tú) rauu 
!ltú)! genug _ je mi nesmírně 
líto, 

bCllllUettt~tuett vi, líebauer" 
Hd). 

flellcdcu pokrýti, zakrýti, 
přikrýti; mit ~eid)en _ posíti 
mrtvolami; hosp. bie @5tute _ 
býti na kobyle; S. _ zajistiti 
koho, jistotu dáti komu; cl._ 
uhraditi co; voj. krýti co; Die 
3tejerbe tft curd) .smerte gebeďt 
záloha kryta jest hodnotami. 

mel:lechntg krytí, po-, při
krytí; po-, přikrývka; pří
krov; úhrada; pojištění; mi" 
Htčiriid)e _ ochrana voj enská, 
průvod vojenský n ozbroje
ný; _ ber merfufíe úhrada 
ztrát; _ 11. @rforbemi~ úhra
da a potřeba; příjem a vy
dání; _ ber ~are fln. průvod, 
průkaz zboží; bie erforber" 
lid)e _ illungejd)mafertcm ~etrage 
ll. in borid)riftíJmaj3igen .smerlen 
[dflen potřebnou úhradu dáti 
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(složiti) plnou měrou n v plné 
sumě a v předepsaných n 

určených hodnotách; _ finben 
uhraženu býti z ieho, čím; míti 
úhradu z čeho, v čem. 

$ebcdungs-ciUtuetfung pošt. 
úhradní n průkazná n prů
vodní n dokladní poukázka; 
-art způsob uhražovánL 
uhražovací; -Ilus{ageu uhra~ 
žovací n úhradnÍ náklady n 
výdej e; -caj.lHaf uhr až ovací, 
pojišťovací, úhradní k.apitál; 
-Hage žaloba pojišťovaci, 
o po-, zjištění, o úhradu; 
-mamtfd}aft ozbrojený prů
vod, ochranné mužstvo; 
-v1.l11atttueifuug úhradnÍ n 

průvodní n dokladní pou
kázka; -teit uhražovacÍ z by
tek. 

bebeidjeu hrází obehnati 
n o bklíči ti. 

$etlcuf-frift, -~eH lhůta n 

čas na rozmyšlenou. 
bebeufclt uvážiti, rozvážiti, 

povážiti, vzíti v úvahu n na 
uváženou co, pamatovati, o
hlížeti se, mysliti nač; S. mÍ! 
el. _ pamatovati na koho, ob· 
mysliti koho, postarati se o 
koho (čím); jld) _ rozmysliti si, 
rozvážiti si co; rozpakovati 
se, býti na vahách. 

$ebeufeu úvaha; rozpaky; 
námitky, pozastavení, po
chybnosti; dobré zdání; _ 
t)egen míti pochybnosti, po
chybovati o čem; _ erregeu bu
diti (v kom) pochybnosti (o čem); 
(6ei 3eugen, Urttll1ben) závada, 
pochybnost (co se týče svěd
ků, listin); barWier gilít eíJ letn _, 
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e~ llllterliegt feinem - není o: hmbe značný objem, rozsah 
tom pochybnosti, není po-' listiny. 
chyby j e~ ergi6t iídj _ gegen ,l8ebettten v}'znam, pokyn; 
be í)Wf)tígfeit ehm Urtunl:e jest mu bem _ rilďfteffell ... vrátiti 
pochybnost o pravosti li- s poznámkou n S upozorně-
stíny. ním, že ... 

[iebeuffidj povážlivý, ne- l8ebeutfam-fdt význam-
jistý, choulostiv)', (d)-vad-' 11oSt, důležitost. v 

ný, nebezpečl1)'; podezi'elý; l8ebeutuug v)'znam, smysl; 
_e \Sortu podezřelá forma: důležitost, váha; \)011 _ "jein 
_e Sťraltfge~ nebe}pečná n~~ býti významn-<'m. závažným. 
moc; _e eaclje vec na pova- důležitým. v • • 

ženou j _er ,Seuge svědek vad- bebeufuugs - rOS bezvý
ný; _e UdllnÍJe listina vadná; znamný, bez důležitosti, ne
_er ,SuftanÍ) ÍJer \SaI)rlJoftjmbJ[n~ závažn}', nepatrný; l8-lofig' 
gen povážlivý stav zásilek leH bezvýznamnost, nezá
poéty povozné; _ erfdjeinw važnost; -bolI v\'znamný. 
jeviti se povážlivým i ÍJíe závažnÝ, dúležitý." .. 
Q50ríage eiue! UrfullÍJe erjd)eíu! _ beilié'rett klásti podlahu 
předložení listiny jest na nokde, podlažiti n"o, 

pováženou, pováž!ivo; ct. _ .l8cbiehmg podlaha; -s-ta' 
Dnbe!l pokládati, uznávati. tcht desky na kladení 130-
shledati co povážliv~'m, . dlah. 

.!Bcbťnffid)feit povážlivost, bebieueu obsluhovati koho; 

podezřelost, vadnost, chou- posluhovati, přisluhovati ko' 

lostivostj er tf! )uegen _ cmge· mu, "mu; nclj e-r 0adje _ užiti 
t)aitcn )uorÍJen byl zadržen pro něč,ho; jiclj ber lBennittfuu[l líe. 
podezřelé počínání, jednání iouterer Drgane _ ku zpro
n proto, že si počínal že středkování použiti zvlášt-
jednal podezřele. ' ních orgánú. 

liebeufeu znamenati. zna- l8eb5,cltcr slu~la, .posluha, 
čiti, míti význam; míti dú- ob-, pnsluhovac; -ut poslu
ležitost, váhu, býti dúležitý, hovač,ka, služka. 
závažný; S-m el. - naznačit( l8eltlicnfe(r) sluha, služeb-
dáti na srozuměnou n na vě~ ník. 
domí kOlUU 'o, upozorniti koho liebienjten (S.) zaopatřiti 
nač, dáti pokyn komu k čemu: službu komu; 6ebieuftet jdn býti 
vysvětliti, vyložiti komu co; ve službě, zaměstnán u :Oho 

-b mající význam, značící, n kd,. 

znamenající; v,>"znaml1Ý dú- l8ebieuftete(r) 
l~žitý, vynikající, znabný; sluha; úředník. 

zřízenec, 

mdjt -;b bezvýznamný, ne- l8el:licnftuug služba, úřad, 
patrny; _ber Umlang dner Ul" zaměstnánÍ. 

'Největší a nejzevrubnějšípomiiclu:mkdokonaléml,l 
..' seznáni řeči českéa.l1ěrneckéje •.. .. 

NĚMECKO g ČESKÝSLOYNÍK. 
Za pomoci četných odborníku 

sestavuje přehlíži 

Dr, :I. V. STERlINGER. Dr. V. E,M OU REK, 

Složen společn0upečlivou prací pře četných učenců a 
zualců jazyka českého i německého je:nový slovník s po
leh li v Ý m a do kon a I Ý m rá d e em v1íech,kdož překládají
'" němčiny, nebo stadiem německého jazyka se zabývají. 
I Němec, znající výraz své mateřštiny,. ehce"li jej česky 
ztlumočiti, najde, tu b€zpečne slovo správné., Možno říci, že' 
dílo vyč e r páv á vš e chen mat,e riál o b ou jil, z y k{í, po
kud se slovníkově obsáhnouti dá. Upravapřizpůsobena osvěd
čené methodě slo\nílm SachscViJIatova, leč přes to je slovník 
dílempůvodním~ Terminologi," technická zpracována tu,jako 
dosud nikd~. Cást griimmatická je y Msném styku s částí 
slovnílrovvn. Ve slovnHm jsou obsažena: s lov a, fr ás ef pří
sloví. a pořekadla německá i cizi slova. Místopis,' 
hor 0- a vod o P i 8 jsou v differenciálních výrazech zastou-
p~ny. I modernÍvýrazyz oboru samosprávy, poli
tIky al'ůzných nařízení veřejných správně jšou 
uvedeny. 

Slovník na talrovýchzákladéch založený a důkladně 
zpral:ovaný j.e dílem pro literaturu i praktický ži-' 
vot vysoce důležitým, ba možno říci, jeto jediný 
správný pramen ·řeči české II německé. Yeškeh3 
školy a ústavy vzdělávací, knihovny veřejné a soukromé 
úřady státní ft samosprávné, závody průmyslové, obchodnf 
a hospodářské, a konečně každý vzdělaný Jednotliveéna
leznou y novém slovníku pomůcku v každém 
ohledu cennou a llžiteČno,u. 

"Německočeský slolll1lk" vychází v sešitech óc.40str. 
lex. SU po 40kr.Celkem vyjde asi 65 sešitfi. PředplatHi: 
lze i poštou na 5 sešitů 2 21., na 10 sešitů 4 zl. .Na požá~ 
dání pošle se sešit na ukázku. 

Dll I; dosuď . vydaný obsahuje hesla A-Juxten. (XVI. a 
1374 str.) Cená 14 zl, ve zvláštní pevné vazbě 15 zl. 50 kí:. 
Desky na každý dH po I zl., ' . ',. .. 

Nakladatelství J. Ottyv<Praze~ 



. . <,' ··~)I 
NezbytnouP'OmuCk~~prOkažd~hOI}SVfcenéhoČech~ , "l ? II 

a spolehUvÝtl'!~a~9~'mve' v~ecbÓkoin{)s,téClfi(l$t ' ';;, 

..... '. .., q~n~IUu.i?tWt<~l 
mfiBtr~vaná:euoJKl&patdif~becn!oh<vědomoatt ' '. >}'~'l 

, ,.,Enet!tlopa;ildi.Ck~~zdéIánijevisePfeilevšÍUi}l.. b\avtě' ';;:;:';J 
, V(lvšj3strannosti; télit vtoín,~,e redn()tHvec, dOVede' ,stl' :'Y1); ..• ~.f 
IItejně. ,neo.aspoň' přibliiněstejněvyznatf ve'v,;íce{j boree:ň ,1 
yědéckýclt;.'l'ato",šestrannol\t,,·řidká.v6óbá.e,bstarověký'éb:;: 

, 'st-lJ,tlise w"dopěnové, všeobecně platnou a v.šu:de'požR9°· I 
.yanou Podn:iíírko.U,/~~z, ní~ nemUže o;Ďstáti; žií.dnýjedru}· '.' . 'I~, 
tUv-ecbezoh1ednnajeho>živ<Í~"n.ebo ,zaměstnání:.. Pc()to .. ,; , 
~tadl.YéseUVt!~~kh nak't:~(hrď~;®~kl?jJaeJiieéjh~l;l;ožtd'oě;l~éj~kp~í;a" ;; "Il 
Jel~.prO!! re", y .uosp;en~vsestran~ . 0i"za,n, SPISY, . 
nad;)!né', o bUbellým 1. a p"okrac()Valyv~své~ťM~ona.t<'l~i, .<~\:' 

j]eská-, en5lyklópaedH\~t;t;ftvSlovnmn~nčn;f.1é . >1 
již nyní.chlouboJl česke!itel'aturya ~Je. dilťm .\TSkql k uIÍlÍ'~c>, .. , 
r(jdníUi, ja;k .yidno . z ;velik~řadY 8polfip~ac~vplkll;<:YMéliy,' \~'í 
ohoryv~dJso!lv"dde . tomzllstoupeny,. Z'vlast~stáv;lm1 .. ; .. *1 
tutníhoa politického života, :p()~roky teóhÍliky~zéUlěqelátvi.~>\1 

c'prihnyslu,přírodovědy, zdrav$lvědy,výsledkyeestopisnýéh.·,: . .>' 
; "ýzkumt'i. a všeéh oborů JidskéI10hÍtIi:lhi. fdůmyslu,? ..• j ...;\ 

.. Ote\1řt~ Ottl\v~&lovnik' naučný k potřebějákéh0k:()li 
. poučení a.~á Vá~oupověď)nlÍ. .každouotá;ikU,l'pzJJo.dne 

každo~. pochybnost, ro~lllštlkaždý SPOl',QttůvSlovnik 
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l8cMcuuug posluha, ob· buď jak buď; unler fdner _ 
sluha, ošetřování; _ ber za žádnou podmínkou ni· 
mant1Jífefier obsluha parních kt~rak, nijakým, nižádným 
kotlů; _ ber C0cl)ranfeu obslu· zpusobem. 
ha zábradlí n přehrad n ybc,ilty'ugungHo$ b, ezpodmí-
šraňků. () b nenye, ezpodmmečný(ě); 

bcilingcn vyjednati, smIu· -Il.lcifc podmínečně. 
viti; podmiňovati co čím' jid) . ~cDr~ngcn s.kličovati, tís· 
d. _ vymíniti si co ;.ftd) au' ct. _ mtI, utIskovatI koho; dotírati 
zavázati se, zadati se k oemu' ~a kOh~.; óebtiingt stísněný; 
líebingt podminečný(ě), pod~ tu ~e~rangtcr 2age v tísni, ne· 
míněný, s n pod podmínkou; snazl. 
b:ltd) .0 \Jon et. liebingt jetn zá· ,licilriinglid} tísnivý, trap-
VIsetI na čem; \Jon d. 6ebingt ny. 
lucrben b,ýti podmíněn, závi· l8eilriiugul$, též l8cilriin. 
slým učiněn na čem; !iebingte gung tíseň, útisk; nesnáze' 
b'0rberung pohledávka pod· sklíčenost, úzkost. ' 
mínečná n na podmínce zá· licilrol)cu (3.) hroziti komu 

vislá; óebungener I13reis smlu· čím; ohrožovati koho. 

vená cena; 6ebingte íBeireinng , b,cilrol)lid} hroziv.ý, hro· 
podmínečné, podmíněné o· ZlCl. 

svobození; líebtngt geóiiren> l8eilrol)uug výhrůžka, 
(1Jorto" ;tCnt1Jef» fni podmíneč- hrozba čím n čeho. 
n~ prostý popla~ku (poštov· bcilrutfcn potisknouti co; 

neho, kolku); óebmgte@eóiiren. liebtnďt po tištěný. 
líefreinng podmínečné osvobo- licilriitfcu tísniti, svírati; 
zení od poplatku n poplatko- utiskovati, utlačovati. 
vé, podmínečná svoboda po- l8eilriitfung útisk . 
platková; líebingle med)tserttJer. ~~Diirten potřebovati čeho, 
ónng podmínečné nabytí prá- mlh potrebu čeho. 
va; 6ebinglet 8al)lungsóefeí)lpod. l8ebiirfni$ potřeba; nut-
mÍnečný platební rozkaz. nost; nací) _ dle potřeby- íBe. 

l8eiltngui$ ví, íBcbingung. biírfniffe bCíI 2anbeíl poÚeby 
. l8~bi,ngung výminka; u- zemské; íBcbiirfniffe be(l t1ig[t. 
J~dnam; podmínka; rejoru> cí)~~!1nled)art~(j potřeby denní 
tt~e . _ ro.zvazoyací pod-, vyzlvy';-~n1talten z~chodky. 
vymll1ka; l11i31Jenftlle _ odklá· bcbutfttgJl~trebny,nuzný; 
dací v:l;:, 'p?dmínka i óeia. C-t C0ad)e _ lem potřebovati 
lie~be. _ JIstIva, kladná pod., oeho • 

vymmka, Ilerneínenbe _ zá· l8ciliirftigfcit potřeba, 
porná pod·, výminka,' unle! nutnost, chudoba, chudob· 
Jeb,er _ za jakouk~liv pod· nost, nouze . 
mmkou, na každý způsob, bcbnfcht ftd} nachmeJitise. 

Něrn.-česká terminologie úředni a právnická. 
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bCťÍjtClt (3. mit .e!.) po-, ligt účinek doznání se se
uctíti koho 'im; čest prokázati slabuj e, porušeuje. 
komu; fícl) _ pokládati si, klá- ~eeinttiid)tigttltg újma, 
sti si za čest, míti čest; zkrácení, zkracování; úl)ne_ 
man óeefFi fíd) pokládáme si fremcer mecl)le bez új my cizím 
za čest. právům II cizích práv. 
~ťefJttmg p~c:a. "' ! bccntl.1fnngclt přijmouti; 
bccibcn,. ?CCtlltg~u, pnsa:! bom. óeeml-'fangt sub F megifter 

hou stvrdItI, odpl'lsahno~~l' '.j3ojt . .. přijato pod polož
co; 3. _ ~o.d přísal:~ u do W::- kou .... l'ejstHku ~. 
~ahy :"ZltJ koho, pr!~a}1U pn: bccnllcn, liccnbtgctt do-, 
JmoutI od koho; zapnsahnoub s- ukončiti' dokonati. 

"' 1 'ti ' , 
koho; pnsa IOU. z,avaza d ko~? ~Cettí:ltgttltg skončení, u-

bcctlld, ~~Cii:l"~,gt )~C;. pll: končení, konec čeho; _ cine! 
sahu :vzati' '. pll,S~ZI Y , ,:~1 @fwttion skončení exekuce; 
et. - lem by tl," statl pod pn- nad) _ be~ 13'efle~ po slavnosti. 
sahou pro ne co II pko (se . " v',. 

subst.); af!! tSad)\lerftó'nbiger etc. ,b~ct~e~t (:J.) ~edm po ko:n, 

_ ldn býti přísežným znal- by;t: d~d:cem něci; óeerót lem 
cem atd.; 3m 13'iif)tung bcr mltl dedlCe. v. 

'.j3rútúcoUe _ jein pod přísahou ~eetbte(t) d~d:e" v v '. 

býti n státi jako zapisovatel. v~eet~u!tg zdedem, dedelll, 
~eeii:liguttg vzetí pod pří- dedlctv:, . 

sahu u do phsahy. v lic~ri:ltgett pochovatI, po-
liccifent fid) (vyna)snažiti hrbltJ. . v. 

se, přičiniti se, zasazovati v ~ee,ti)tguug pO}1reh u po-
se, usilovati oč. hrbem, pochoval1l. 

bcchtf(uffcn (3.) míti vliv ~cctDiguug$-nu~ei!Jc o-
n lÍčinek .~ pi'lSO biti ua koho; známení pohřební; -bcfthu' 
bie '.j3rúcej~fil!itung alt Ul1guníien numgeu předpisy pohr'ební, 
einer '.j3artei _ působiti na ve- o pohi'bívání; -bud) kniha 
dení pře v neprospěch n k ne- pohřební; -fúii čas, lhůta 
prospěchu jedné strany. pochovací; -gc!lI, -foj'teu 

~eeinfhtffultg vliv, účinek, pohřebné; útraty, náklady 
moc. pohřební; -foj'teubctfid)c' 

bcc!utriid)tigeu (3.) zkra- t:uug pojištění pohřebného n 

covati n zkrátiti, obmezovati útrat, nákladů pohí'ebních; 
koho v č,m, ubližovati, jednati -orlmuug r'ád pohřební; 
u býti na újmu komu; cl. _ -íl!llt; místo pohřební; -fiiitte 
zkracovati, obmezovati co; pohřebiště, hřbitov; -bCtCiU 
zasahovati do e'ho; býti na pohřební spolek, jednota; 
újmu .eho; ba~ Gleítanbnt~ ttltrb -~eit čas, doba pohřbení n 

tn jehter fffih:fiamleit beeintrKd), po ch ovací. 
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~ecr-tch~ vějička (na ptá- rid)t zpráva o obchůzce n 

kyl. objíždce n prohlídce (dolu); 
~eetc jahoda. -s-bud) kniha o dolových 
~cctcltftieť stopka jaho- prohlídkách, kniha o ohle-

dová. dání dolů. 
i8ect záhon; Hcha. bcfaUeu napadnouti, za-
befiif)igen (3. an et.) činiti ch v átiti , chytiti koho; zmoc

způso bilým, uzpůsobiti, u- niti se koho; přijíti ua koho; 

schopniti koho k čemu; íid) SU \Jen ber 0eucl)c _ nákazou stí-
c!. _ hoditi se k č,mu. žený, nakažený. 

befiif)iAt schopný, způso- berllu!Jclt obklíčiti, obklo-
bílý k ,emu. piti koho; překážeti, býti na 
~cfiif)iguug způsobilost, I překážku n v cestě komu; 

schopnost; _ a.)1r @r!angul1g pojmouti, zahrnouti co v cu i 
ber offeutHd)eu m:mter způso- ba~ tft mit barnl1ter _ to jest 
bílost k nabýváni veřejn:í'ch v tom zahrnuto; _ jein býti 
úřadů; crforberltd)e _ f)aóen zapleten n slÍ,častněn y č,m; 
býti náležitě způsobilým zaměstnávati, zabývati se 
k čemu. Ol~, vězeti v čem, býti za-
~cfiifJiguttg$-ccdifiťllt vy· uJ at čim. 

svědčení, stvrzení o ZpŮSO- bcfnugcu zaujatý, podjatý 
bilosti; -Dcrtd dekret způ- proi u proU komu; zaražený, ob
sobilosti; -ltltd)luCi$ průkaz mGzený. 
způsobilosti; -l.1tiifttttg zkou- i8cfcmgen-l}eit zaujatost, 
ška způsobilosti; -ttdnnl:lc podjatost, súčastněnost vn.' 

listina (doklad) způsobilosti; 'em; rozpaky, zaraženost, 
~5eugtti$ vysvědčenL( o) způ- sklíčenost; _ eine~ íltid)tertl 
sobilost.i. zaujatost, podjatost, súčast-

bcfn6J:btlt: sjízdný (o mm, něnost soudce. 
splavný (o vodě). bcfnffcu chytiti, popad-

liefal)tctt (c-lt fffieg, e-n nouti, vzíti co; obsahovati 
13'llti~ etc.) jezditi,jeti (cestou, v .obě, pojímati; íid) mit et. o 
po cestě, jeti n plouti po S-m _ obírati se, zaměstná
řece); projížděti, objíždě- vati se (s) iíru u kým; zane
ti; einen ®d)ad)t _, pen íSerg' prazdňovati se čim. 
6au _ důl prolézti, projíti, ~efnffuug zaměstnávání 
prohlížeti; e-e _e tStrafíe ulice, se čim. 
kterou kdo jede, kterou se fBefef)l nařízení, rozkaz, 
jezdí. poručení; auf e-l1 _ k roz-

~tfaÍJt:uttg jízda (vo "''', kazu, na rozkaz; _ geflen na
vodě); plavba (po vodi); o bjíždka, říditi, poručiti, rozkázati; 
obchůzka čeho n po čem, pro- _ !iaóen rozkaz míti k čemu; 
hlídka; ohledání dolu; -~-bc' _ filf)ren veleti; e-n _ erlaffen 

9* 
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vydati rozkaz, rozkázati co, 

naříditi co (komu). 

bcfcf)!cu rozkázati, naří
diti, poroučeti, uložiti komu co; 

objednati co; odevzdati, po
ručiti, svěřiti komu co; bie 0ede 
@ott _ poručiti duši Bohu. 

.!8-cfcfJ!$-bud) kniha roz e 

kazů; -f)abcr velitel. 
bcfdbcrt mající pole; kdo 

má pole. 
bcfcujtcru okny opatřiti. 
"Bcfcuftcruug opatření čeho 

okny. 
bcfcjtigcu u-, připevniti 

co nač n k eemu; opevniti co; 
fid) _ utvrditi sej S. _ utvr
diti, utužiti koho; dne jd)riit~ 
lidje I){n3eige au bn (§;iuBanB~' 
!1)iire _ upevniti písemné o
známení na vchodní dvéře; 
et. burd) e-n (§;ib _ stvrditi 
přísahou; bie I13reije _ fid) ce
ny se ustalují; ein íJ'ťed)! _ 
utvrditi právo. 

"Bcfcftiguug při-, upevně
ní; _ ber íJ'ťed)!e uub í!5erllinb~ 
Hd)fei!en utvrzení práva po
vinností; bie alImal)lige _ u
pevňování; -$-bautcu opev
ňovací stavby, opevnění; 
-$-tommiffiou aur I13riifung 
fortificatorijd)er lBauantrage o
pevňovací komise ke zkou
šení návrhů staveb pevnost
ních. 

bcfinbcu nalézti, shledati, 
seznati; etn @ejud) (afil) uuftalt· 
1)ai! - žádost nepřípustnou 
uznati; fid) - míti se jak; fid) 
au einem ,orte _ býti někde; 
fid) nod) am ~e6en _ býti ještě 
na živu; a!~ íJ'ťedj! _ nalézti 

za právo, uznati právem; 
rozhodnouti, že ... 

"Bcfiuheu seznání, mínění; 
stav ne;í. 

befiuníid) jsoucí, ležící, 
nacházející se, nalézající se 
kd'; aufierl)a!ó e-~ ,orte{i _ jsou
cí, ležící mimo místo j tn 
l){uQlii6uug betl SDienfíeíl _e l13erjou 
osoba vykonávající službu; 
tm íJ'ťu1)eftanbe _ na odpočinku 
(jsoucí). 

bcffedcu potřísniti, po
skvrniti, pokáleti. 

beflei~igeu (beflet~eu) fidj 
e-r 0adje býti bedliv, hleděti 
si eeho; dáti si záležeti na 
čem; obírati se n zabývati se 
čím; 6eflifieu snaživý, dbalý, 
pilný; e-r 0adje _ d bal}' čeho. 

beflie~eu obtékati. 
bef{iifcu vh óefíeiflen. 
befHffeutrid) úmyslný(ě); 

schvalně; bedlivě, snaživě. 
befofgcu následovati; po

slouchati, uposlechnouti čeho; 
eben I){uf!rag _ zachovati se, 
ří díti se dle příkazu, upo
slechnouti, poslušen býti. 
příkazu; vyhověti příkazu; 
bie ,orbuuug _ řád zachovati; 
"óe!o!g!" učiněno, vykonáno, 
stalo se; -D vyhovuje (-íc, 
-íce). 

"Beftlfguul,l vyhovění, (s )pl
nění, vykonaní čeho; _ ciner 
í!5orjú)rif! plnění, zachovávání 
předpisu; in _ vyhovuj e (-íc, 
-íce) čemu, plně (-íc, -íce) co. 

bcfiirDeru dopravovati, do
vážeti; podporovati co; na
pomáhati čemu; urychliti co; 

povýšiti koho zač; óefl.írbert 

"Bcfiirbcrung - "Bcfraguug 183 

\1)erbeu 3u... postoupiti zač, 
povýšen býti zač. 

"Befiirhcrung povýšení, 
postup (v úřadě); doprava, 
dovoz, dovážka; zasílání; 
le!egra1Jl)ifdje _ telegrafická 
doprava: _ ber 1)iige do
prava vlaků; _ b01t ftraf6aren 
~a1tbfltngen napomáhání trest
ným činům, podporování 
trestných činů, skutků; 
_ beíí 0d)leid)f)anbef~ podpo
rování podloudnictví; _ ber 
1)eidjen doprava znamének, 
odtelegrafování; _ e-(l stefe· 
grammeil eluftelIen dopravu te
legramu zastaviti; _ e-tl stf' 
!egrammes berl)inbem dopravu 
telegramu zameziti n dopra 
vě telegramu překážeti; _ 
e-(l lBeamteu tn e-e l)iif)ere 
mang(ldaifepovýšení úředníka 
do vyšší třídy hodnostní. 

"Befiirnernug$-ad druh 
dopravy; -bebiuguug pod
mínka dopravy; podmínka 
povýšení; -Meuft ani 0traflen 
služba dopravní na silnicích, 
ulicích, cestách; -fcf)!er 
chyba v dopravě, dopravní; 
_gagc-earcu~ srážka ze služ
ného při povýšení; -gebih 
dovozné, dopravné, poplatek 
za dopravu; tel. poplatek te
legramový; -gefttdj žádost 
za (služební) pov}'šení; -fo~ 
ftcu náklady, útrat.y doprav
ní, dovozní; -mUte! dopravní 
n dopravovací prostředek; 
_miltcf ber Sťmtft prostředky 
ku zvelebení umění; -motlU$ 
způsob povýšení, postupu; 
-ttOrm předpis o povyšování 

n o postupu; -fd)eiu list do
pravní (pro psy); -itrede do
pravní dráha; _ u . .!Bor~ 
rud'uug$mODU$ (óei lBeamteu) 
způsob povýšení a postu
pu (V úřadě); -tlorfd)dft 
předpis o dopravě; předpis 
o povýšení; -ttlcg cesta 
dopravní; -ttleife způsob 
dopravy; -3eidJcn (lieím ste~ 
legra1J1)C11) značka telegrafní; 
-5eit čas dopravní; -3eH 
ód courierma!ílgeu G');tra1Jo< 
ften doba dopravní u zvlášt
ilích kurýrových pošt, při 
zvláštních kurýrových po
štách. 

bcforfiett hospodařiti s le
sem po lesnicku. 

befrad)tctt e-n lffiagen, cin 
0djiff _ na vůz, na loď nalo
žiti co; cin liefraÚ)teter lffiagen 
vůz s nákladem. 

"Befrad}ter, "Befriid)fcr o
desílatel, nákladník. 

"Befrad)iuttg náklad. 
$cfrad)tuug$ - bedrag 

smlouva nákladuí, dopravní 
n o náklad, dopravu; -5eit 
čas dopravnÍ. 

bcfrageu ptáti se, tázati 
se, vyptávati se koho nač; 
fiú) nad) et. _ ptáti se nač; 
fiú) mi! 3-m _ raditi se. "ým očj 
óeiragt tázán, vyslýchán; líe. 
eibet llefragt \1)erben přísežně 
býti tázán. 

"Bcftaguug dotaz, otázka; 
_ be(l 1)eugen tázání n dota
zování se svědka; cine _ be~ 
1)cugen borue()men tázati, do
tazovati se svědka. 
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befrci-cn (S. !) el. \lůn et.) betrcmi:lItďj (po )divný. 
osvoboditi, spl'ostiti koho II co lBefrcmtmng podiv, úžas. 
(od) č,ho; vybaviti koho II co z č'hoi befriebig-cn uspokojiti; 
S. aus et. _ vysvoboditi, vy- upokojiti. koho; fidí au{; Ílem 
trhnouti koho z č,ho; fldí 1)0u el. _ lJ3iaube _ uspokojiti, zaplatiti 
sprostiti se, zbýti se, zbaviti se zástavou. 
se č'hoi S. l)ůH el. _ promi- lBcfric1:ltgnng u(s)poko
nouti, odpustiti komu co; l.\eireit jení, ukojení; _ Íler @!HuliiBer 
osvobozen, sproštěn, prost. upokojení věřitelů, vypořá-

lBcfrci-nug sproštěnÍ, osvo- dání se s věřiteli; _ e-~ 
bození, svoboda; períiiu' 2hlfprudíes u(spo)kojenÍ ná
ridíe _ osobní osvobození, roku; -s-rcdJt právo na 
sproštění od č'bo; jHdílidíe _ n( spo )koj enL 
věcné, předmětné osvobc- befriftcn S. povoliti n určiti 
zení, sproštění od čeho; _en lhůtu komu k "mu; l.\efriflet 1hů
ber @ejaublen svobody vy- tou vázán, doložen; beirijtete 
slanců; -s-auli'rudJ nárok IJ3rocef(j[)Ctubluug lhůtou vázaný 
na osvobození n na sproštění procesní úkon. 
od čeho; -s-lieDiugnng pod- lBefriftuug povolení, dolo
mínka osvobození II sprostě- žení lhůty; vázání lhůtou 
ní, osvobozovací podm.ínka; č,ho (k čemu); lhůta k čemn. 
-s-grnnkl příčina II důvod beft'nd)tcn zúrodniti, oplod
osvobození II sproštění; osvo- niti. 
bozovací příčina n důvod; lBefruď)fer oplodňovatel, 
-~-titel titul n důvod osvo- ploditel. 
bozovací. lBcfrndJhmg oplodnění, 

bcfrcmhcn; Ílaíl lieirembet oplození; -s-fraft plodivost, 
midí tomu se divím, to mne síla plodicí; -$-orgltuc pIo
překvapuje, to mne zaráží, didla; -$-ftoff símě, chám, 
to jest mi divné; \Jou o u6er plodivo. 
et. l.\efrcntbet Idu diviti se čemu, bcfugcu S. au d. oprávniti, 
žasnouti nad čim; 6efrembet zplnomocniti koho k č,mu; prá
užaslý, udivený, zaražený; vem n mocí k čemu nadati; 
fidí - diviti se čemu; -ll pře- liefugt oprávněn; au ei. líefugt 
kvapující, podivný. jdu bHí oprávněn k čemu; S. 

lBefremhclt podiv, úžas; l.\efuflt erUHrC'lt prohlásiti koho 
bie otierfliicí)lidíe lBear6eítuug beil oprávněným, oprávniti k.ho. 
~ctet1materiafe~ l)at ba~ t)ieroriige lBcfugnis oprávněni, prá
_ errcgt povrchní zpracování vo k čemu; moc k čemu; ~ 3unt 
spisů vzbudilo náš podiv n íffiiberjprná;e právo k odporu i 
úžas i mi! _ fiat mau mal)rgc, _ fiigen právo lživě předstí
Uommet1, bají) ... s podivem "'ad; _ au Uagen právo k ža
jsme seznali, že .. . lobě n žalovati; jehle -He ul.\er, 
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jcf)reiten překročiti meze své
ho oprávnění; jednati přes 
právo, přes oprávnění; -cr' 
tueHcrultg rozšíření, zvět
šení moci,práva II oprávnění; 
-gcjudJ žádost o povolení, 
o udělení práva k čemu. 

lBcfuull dobré zdání; ná
lez; stav čeho; amilicí)cr _ 
úřední nález; auftaub~[ofer_ 
bezvadný v;j"sledek nálezu 
(vyjádřeno opisem) shledáno vše 
správn:í'm II v pOl'ádku; _ ber 
<Sadí(- ll. Sťunft)\lerf!iinbigen ná
lez (odborných) znalců; _ 
liber U6ertretungen náJ ez o pře
chmatech, o pb'stupcích; 
e-H _ aujnel)men na-, se-, za
psati nález o čem, popsati co; 
-fď)ciu popisný list n výkaz; 
list o nálezu n o stavu (nějaké 
'Veci) , 

lBcfunlls-aet ohIedací úkoni 
z koumání, prohlédnutí, ohle
dání; nálezný spis, spis s ná
lezem n popisem i zapsaný 
nález; -aujcige oznámení 
nálezu; oznámení (shleda
ného) stavu i -attfnllljmc 
na-, sepsání, zápis nálezu 
o čem, popis čeho; -austucg 
výkaz o nálezu n stavu; po
pisný výkaz; -daujd do
ložka nálezu; -ltllď)lucifung 
lJrůkaz nálezu; -protoeoff 
protokol o (shledaném) stavu, 
popisný protokol, popis čeho, 

befiirdJtcu el. (o)bá(va)ti 
se čeho; _, bajíl obávati se, 
aby ne ... n obávati se, že ... i 
et. ift au _ jest se č,ho obá
vati. 

lBefíirď)tung obava, strach. 

bcfiirltJottcn (d.) přimlou
vati se zač; doporučovati coi 
dne lBitte _ podporovati pros
bu; eiu @ejucO _b \Jůrlegeu žá
dost předložiti s přímluvou 
s doporučením, pl'imlouvaj~ 
(-íc, -íce) se. 

lBcfiirtuottung přímluva, 
doporučení; aui _ na pří
mluvu, k přímluvě něči. 

bcgaben (S. mít et.) nadati, 
obdařiti, obmysliti koho čim; 
begaói nadaný. 

lBegaliung naclání. 
begclien fid) (unl3 bem ~aube) 

(ze země) se odebrati; ftdí in 
S-íl <Sdíuf? _ utéci se pod 
ochranu či, hledati ochrany 
u koho; udáti se, přihoditi se; 
nd) e-r <Suá;e (e-~ ílleá;teíl) _ 
vzdáti, zříci se č,ho (práva). 

lBcgebenljcit, lBcgebnts 
událost, příhoda, případ. 

lBegcbnng vzdání se; _ (@i. 
rierul1g) 1)011 lffied)jelH, \JMen po
stup směnek, úpisů atd., 
převod vlastnictví směnky, 
úpisu atd. na koho; -s-bedrag 
smlouva odříkací, smlouva 
o vzdání se čeho. 

bcgcgnclt (S-m) potkati 
koho; mir ift el. liegeguct po
tkalo, stihlo mne n"o; cho
vati se k, komu, zacházeti, 
nakládati s kým; einer <Sad)e _ 
opírati se, stavěti se na od
por č,mu; e-r Sťrann)ett _ pře
dejíti nemoc. 

lBcgcgnuug chování se. 
bcgllbcn (e-lt íffieg) choditi 

po (cestě); obcházeti, obe
jíti co; učiniti, udělati, spá
chati co, dopustiti se čeho; 
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e-n ffe91er _ chybiti, udě
lati chybu, dopustiti se chy
by; cin mer6reÚ)en _ dopustiti 
se zločinu; commiffione[ _ 
ohledat.i co v komisi. 

begeqren (e-e @Sad)e, téi 
[naÚ)] C-t @SaÚ)el žádati čeho, 
(koho) oě, zač; toužiti, bažiti po-čem. 

~egefJrelt žádání, prosba, 
žádost; přání; ba~ _ anm 
'lCutlbruďc 6rin~en vyjádřiti, 
vysloviti žádost; projeviti 
přání. 

~eger)rUltg žádost, J.!řání. 
~egef)nng ob-, pochuzka; 

dopuštění se, spáchání čeho; 
poli3eilid)e _ policejní pochůz
ka: _ ber @51reďe obchůzka 
trati, pochůzka po trati; 
_$-eommiffion pochoz{ ko
mise; _tleHet trestné jed
nání, trestný čin, přečin spá
chaný dopuštěním se; (naproti 
tomu Unteríaiínngí5befict trestné 
opomenutí, přečin spáchaný 
opomenutím); -s-protoeoU 
protokol o pochůzce. 

begeiftern fiď) nadchnouti 
se, vzplanouti, rozohniti se 
čím; líegciftert nadšený, nadšen 
čim, z čeho. 

~egeiiternng nadšení, za
nícení. 

~egiertle nezÍ'Ízená za
dost, chtíč, žádostivost čeho. 

begiedg ([nad) I e-r @SaÚ)e) 
žádostivý, dychtivý, lačný 
čeho. 

~eghm počátek, začátek, 
vznik; _ be~ í8etrie6e~ živ. po
čátek výroby. 

bcghmen začíti, podni
kati co. 

begittern zamřížiti co. 
bcglanbtg-en osvědčiti, 

potvrditi, prokázati, ověřiti; 
cin @SÚ)riftftiiď _ ověřiti listinu; 
S. 6ei S-m _ pověřiti koho 
u koho; 6eglal1líigte 'lC6jÚ)rif! 
(:IJruďjorte ze.) ověřený, pově
řen)' opis (tiskopis atd.)i líe· 
glau6igte\l ~anb3eid)en 0-, pově
řené ruční znamení. 

~egíattbigttttg osvědčen!, 
ověření, pověření; cejch. oceJ
chování; ort~lloli3eHiÚ)e _ ově
ření místní policie; _ ber 
([ollien ověření snímků; _ ~\on 
Unterjd)rijten (p )ověření pod
pisů. 
~egfanbignng$-údef po

věřovací list; -daufeI do
ložka, klausule CP )ověí'ovací; 
-citl přísaha stvrzovací n 

osvědčovacíi -fď)cht list 
(p )ověřovací; list opravňo
vací, průkazní; -fcf)reibcn 
3m: 9cad)eile pověřovací list 
k honění i -ftcmper cejch. viz 
'lCiÚ)ftempel; -UduttDC listina 
(p )ověřovací. 

begleiď)cn vyrovnati; ben 
@Strett _ spor urovnati, od
kliditi, smířiti se; bie 3í'ed)~ 
l1Ul1g _ účet vyrovnati, vy
pořádati, zapraviti, zaplatiti; 
'lCu~lageu _ náklady vyrovnati, 
zapraviti. 
~cgfeiď)ung u-, vyrovná

ní; zapravení, zaplacení, vy
pořádání; _ ber @eneralaóreÚ). 
111mg vyrovnání hlavního 
účtu, zúčtování; óare _ vy
rovnání, zaplacení hotový
mi; 611d)m1i13ige _ vyrovnání 
knihovní; jOllntalmu\iige _ vy-
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rovnání denníkové (denní- průvodní kurentela (průvoání list 
při zpětném odesílání erárních poštovních kem). 

~egleit průvod; -atlreffe vozů 'jedné stanice do druhé, obsahující 
prllvodní list n adresa; ná
kladní list; -faf)tt iel. 
průvod jízdy; -manu' 
fd)aft ber 3lige žel. průvodci 
vlaků; -papier průvodní listi
na, průvodní papír; -jď)eitt 
průvodní list; -fd)cht-au~feJ:' 
tiguugsregiftcr seznam n rej
střík sdělaných (vyhotove
ných) průvodních listů; 
-fď}ein - coutrole kontrola 
průvodním listem; -fď)eht
empfaug$tegiftcr seznam n 
rejstřík pl-ijatých listů prů
vodních; -fď)einregijtcr se
znam n rejstřík prúvodních 
listů; -fď)ehtllerfaf)ren cel. 
řízení s listem průvodním; 
-fď)reibett průvodní list, pro
vázející pl'ípis; -3etteI prů
vodní list, průvodní cedulka. 

beglciteu (do )provázeti, 
(do )provoditi, vyprovázeti, 
vyprovoditi koho; cin í8rief 
greitet cin íJ.lalet list pl-ipojen 
Jest k balíčku, jde s ba
líčkem. 

~egreitet průvodce; -cer' 
tificat průkazný list prů
vodce, list průvodčí. 
~egleituug průvod, (do-) 

provázení; tn _ einel.l í8cuo[· 
mM)tigten v průvodu zástupce 
n plnomocníka; s plnomocní
kem, se zástupcem; _ (Cl'~cor. 
ticnmg) ber merlJred)er vedení, 
doprava zločinců; _ ber QIlare 
(do)provázení, průvod zboží. 

~eg{cittmg~\-boUette prů
vodní boletai -cttrcntela 

popis vozu, smer, datum odjezdu atdJ; 

-gebllr průvodné. 
beguahctt S. mU cl. pl'O~ 

kázati komu milost čím, ob
dařiti kDho milostí; vi, tiž 6e. 
guabigen. 

bcguatligeu na milost 
vzíti, přijmouti koho, milost 
dáti, uděliti komu. 

~egltatligte(r) milost ob
drževší, na milost přijatý. 
~egltaDignltg udělení, 

dání milosti komu, přijetí na 
milost koho (gen.); -$-anttag 
návrh na udělení milosti; 
-~-gefltď) žádost za udělení 
milosti, za milost; -$-J:cď)t 
právo uděliti milost. 
~egltahnltg milost, 
úcgnligett S. uspokojiti 

koho; ft~ mít ct. _ spokojiti se 
ěim; dosti míti na čem, čeho; pře
stávati na čem; líeguUgt spo
kojený. 

begtaben zakopati, za
hrabati, pochovati, pohřbiti 
koho, co. 

~egJ:iibtti$ pochování, po
hr'bení, pohřeb; -au$riď)~ 
tuug vystrojení pohřbu; 
-gcItI pohřebné; -foften ná
klady, útraty na pohřeb, ná
klad pohře bni; -odmuug 
Hd pohřební, pochovací; 
-ort Mbitov, pohÍ'ebiště; 
-plati, -itiittc hřbitov, po-
hřebiště; -rattm hí'bitovní 
místo. 

be!'lreifeu (ci.) ohm at( áv)ati, 
ohled(áv)ati co; obsáhnouti, 
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obejmouti co; iu ficf) _ (v Bobě) 
obsahovati, zahrnovati; zna
menati; pochopiti, chápati, 
vystihnouti co, (po )roznměti 
ěemu; in e-r '!Iroelt oegriffeu ;etU 
pracovati o čem; zabývati se, 
obírati se nějakou prací; 
ba~ Jillafi er ij1im etetgen, im 
%alIen líegrifien voda stoupá, 
opadá; in '0rucflegltng begrifieu 
jein býti v tisku. 

liegrciflidl pochopitelný, 
srozumitelný. 

~cgrtifHdlfeit pochopitel
nost. 
~e!1reifnng pochopení. 
lBegteifnngHtaft, -bet· 

mi.igcn chápavost. 
be!lreuj bllr o(b )mezi telný, 

ohraničitelný; adv. o(b )mezi
telně. 

&egren~en ohraničiti, o(b)
meziti. 

lBcgrClt3ltltg ohraničení j 
o(b)mezeníj meze, hranice; 
"jeh. (6. íl11ílBen) omezení, vy· 
mezení (délky n objemu 
měr). 

í8cgtclt~nugi.\ -fliidle .. jeh. 

koncová u mezna plocha (u 
měr na délku); -mnde cejch. 

Ti. '!Iicf)marfe; -NeHet hor. O

mezovací, l)omezný, hranič
n.ý pilíř; -ftreďc omezovací 
střída ohradního pilíře; 
ohradní střída; pomezná u 

hraničná střída. 

lBegriff pojem, ponětí, po
mysl; Fcf) e-n _ míld)eu u
činiti Sl pojem o čem, před
staviti si co; fdmu _ f)aben 
nemíti pojmu u ponětí; lm 

_e leni, 3u .. , chtíti, hodlati, 
chystati se (něco učiniti). 

lBegtiff$-beftimmun9 vý
měr, vvtčení pojmu, defi
nice; -faf)igfeit, -i.letntogclt 
chápavost; -bertuedlfdnng 
(z)matení u (s)pletení pojmů. 

begt'ihtllbat odůvodnitel
ný. 

begtiinbcn založiti, zaklá
dati, zÍ'Íditi co; odůvodniti, 
důvody opatřiti, opodstat
niti, dovo di ti co; S. _ za
opatřiti koho; 1l01Ien lBeroei~ 
e-r eacf)e _ úplně dokazo
vati co, úplný důkaz o iem 

tvol'iti, činiti; cin lieíoH. 
berel' @ericf)t~f!ílnb bd e-m 
@eridjie iit liegrunbe! zvláštní 
povinnost státi k určitému 
soudu u zvláštní příslušnost 
soudní .iest odůvodněna; 
bie mUllblicf)e lEerWntignHg lie. 
grunbet Die íillirbngen ber 3u
ftelInng ústní prohlášení pů
sobí, účinkuje, má účinek 
jako doručení. 

lBegtuunet zakladatel, zři
zovatel. 

lBcgriiu\)nng založení, zří
zení ; odůvodnění; 3\tlal1g~. 
rodíe _ e-~ IJ3fantred)te(\ anf e-J; 
I'iegenjd)oft právem dovedené 
zřízení zástavního práva 
k nemovitosti. 

begunitigeu přáti, přízniv 
býti komu, čemu; přednost dá
(va)ti, nadržovati, hověti komu; 

výhodu poskytnouti komu čím n 

pH 'em; 6egunftigt podporovaný, 
chráněný, přednostní; výho
dy, úlevy požívající; vý
hodný; nteift liegiinftigt nej-

větších výhod požívající; 
liegiinftigter ea!abť3ug výhod
nější, levně.jší odbírání soli. 

lBegunftignn!l nadržování, 
podporování, pHze11, výhoda, 
výsada, úleva, přednost; 
_ ber lEerlired)elt nadržování 
zločinům. 

lBegiittfHgultg~-iafJt rok 
k dol:lrému, rok přídavkový 
(výhoda jednoho služebního roku); -tage 
dni poshovění (při směukách); 
-50U celní výhoda. 

begntllruten cl. posouditi 
00, dáti, pOdati, úsudek, dobré 
zdání. čem; _De(\ Drgílli orgán 
po-, usuzující, pronášející 
ús~d~k, mínění n dobré 
zdam. 
~egntlldjtnng úsudek o 

,em; posouzení, posudek čeho; 
vyslovení, pronesení, proje
vení, podání úsudku n míně
ní n dobrého zdání o čem; do
bré zdání o čem. 

bellallten f\d) vlasy, chlu
py, srstí, žíněmi se pokrjé,ti; 
dostati vlasy, chlupy, srst, 
žíně; lieÍ)ílart vlasatý, obrost
lý, chlupatý. 
. bef;aftcn tkvíti, vězeti kde, 

váznouti; mít cl. bef)ílítet jeiu 
býti stižen čim; mi! @5d)u!ben 
líef)ajtet zadlužený; mit ber 
íRelílaUI3 lief)ajtele íillehtjJjfan311ng 
víno oble zlé révovou mšicÍ. 

fJef)aItbat podržitelný. 
bef)lllten podržeti, zacho

vati; el. bei fid) _ podržeti, po
nechati u sebe co; nevyzra
diti' čeho, uÍkomu nepovídati; 
uber S. Die Dberf)íll1b _ vrch 
obdržeti nad kým; Den allgemei· 
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nen @ericf)liSitanb _ podržeti 
obecný soud; zůstati i na 
dále povinným státi k obec
nému soudu. 

lBdjiHtet nádržka vodní; 
sádka. 

lBe{JiiUni~ schránka; ná
doba; skladiště; prostor 
k uschování čeho; _ im @5djmn12. 
roaffercílnal fii, ecf)íempealif(ll!é. 
1:of)r jímka v kalové stoce 
pro výpalkové potrubí; _ fur 
0\liritlt(l\Jrolien nádoba na 
vzorky' (průby) líhové; cukr. 

_ Íler 3ncrereqengniffe schránka 
na cukerní vjérrobky. 

fJef)llnne1n (S. o el.) zachá
zeti, jednati, nakládati, kým, 

čím; zdělávati, zpracovati co; 

smlouvati co; jednati o čemi 
S. aratlicf) - léčiti koho; el. faf)r· 
jJoflmaBig _ nakládati, zachá
zeti s čím dle předpisů pošty 
povozné; S. ílli8 allitimmenb _ 
.lednati , kým, jakoby přisvěd
čil n souhlasil; bie \13arteicn 
l)ofHd) _ jednati se stranami 
zdvořile; el. a!i8 ein @alt3eiS _ 
jednati o čem jako o celku. 

befJiinni"cn (S-m el.) doru
čiti, odevzaati, dodati komu co. 

lBeúiinnigltng doručení i 
-il-fdleht lístek doručovací. 

lBcíjanDlnltg pojednání, 
jednání o ,em; nakládání, 
zacházení s kým, čím; chování 
se ke komu; aqtHcf)e _ lékařské 
ošetřování, léčení; _ \)on '!In< 
ftauben vyřízení výtek, zá
vad; _ nidjt reaIifierliarer @e' 
ijJradje tel. nakládáni, počínání 
si s nemožnými hovory; _ 
ber @f(iulíiger jednání vůči vě-

i'-" 
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řitelům, s věřiteli, o věřite
lích; orbmtngsmiilíige geld)iiftlid)e 
_ e-s @5Ú)riftlalle~ řádné vyí'izo
vání spisu; _ ber iu niÚ)t iili[i~ 
Ú)er ~aube;3ft\raÚ)e \Jor!omntenben 
'13arteielugaóen nakládání, po
čínání si se žádostmi stran 
sepsanými jazykem v zemi 
neobvyldým; _ bcr '13ojtmarfen 
tiám muf!íelien počínání, za
cházení s poštovními znám
kami při nalepování i _ e-s 
meÚ)tsgefÚ)iiites iu m6jid)t auf bil' 
@e6iircut'fliÚ)t fin. posuzování 
právního jednání v příčině 
povinnosti poplatkové TI po
platnosti i _ ber aue6eaa!jften 
8a!jhtngsau\tletful1gen zacházení 
s vyplacen}'mi poukázkami. 

lBel)attbhmgs - fdjciu list, 
vysvědčení o lékařském o
šetřování; -Iveife způsob 
nakládání n zacházení, kým; 
ZpŮSo b ošetřování (lékař~ 
ského). 

bcfJancu trvati, vytrvati; 
aul ct. _ (se )trvati, státi na oem; 
usilovati 00, naléhati nao; liei 
ct. _ trvati při oem; lici ber J1'lage 
_ státi na žalobě, trvati na 
žalobě. 

bcfJanIidj vytrvalý, stálý; 
.dv. vytrvale, stále, tvrdo
šijně. 

lBefJatdidjfeit vytTvalost, 
stálost. 

beljaucu otesati. oru bati i 
okopati; c-u íBaum _ strom 
osekati, oklestiti; hor. elU @e~ 
fteiu_o(d)rubati:(hominu v předku'. 

bcljauptcn udržeti, uhájiti 
co; zachovati co i tvrditi co; 
ben '13roceji3 _ v rozepři zvítě-

ziti; bil' ~ouríe - ~Ú) kursy 
jsou pevné. 

lBefJanptuug udržení, u
hájení, zachování; tvrzení; 
dne _ auiftcUm tvrditi co. 

lleljaufcu S. dáti přístřeší, 
poskytnouti útulek komu, pře
chov(áv)ati koho; ~di _ usa
diti se, zvoliti pobyt kde; 
6ef)aujt bydlící, bytem, do
mOV81n kde. 

!8cfJaufuug byt, pobyt, 
příbytek. 

llcfJcÍJcu vyzdvibnouti; 
ode-, vybrati; zrušiti i od
straniti; c-e ~ntjÚ)eibung ali3 
tmU uub lliÚ)tig _ zrušiti roz
hodnutí jako zmatečné; @e!b 
- vybrati peníze; c-c ®Ú)\tlic~ 
rig/cit _ obtíž, nesnáz odstra
niti. 

!8ef)eliuug vyzdvižení, 
ode., vybrání; odstranění, 
odklizení, zrušení; _ C-0 .pln~ 
bernifjc~ odstranění překážky; 
- ber 9/aÚ)l1aI)me zrušení do
bírky; _ ber bef)aullteten lBcr~ 
íCll11ltg c-, lBorjÚ)rift odstraně
ní tvrzeného porušení pí'ed
pisu. 

žBcfJcliuugs-ftiit lhůta k 
odebrání, k vybrání, k od
nesení; -lluittUltg stvrzení 
příjmu, stvrzenka o příjmu; 
-lluťlÍc část n kvota výběr
ná, díl výběrný. 

licfJCi3Clt vytápěti co, to
piti kde. 

!8CfJei3ltUg vytápění, to
pení. 

!8er,ei~Ultgs -!lvpatatef!lfl~ 
tif továrna topicích přístro
jů; -ausCllgcu náklady, vý-

Jeje za n na topivo, palivo; 
topné náklady i -ausfagen· 
tedjltung, -fof!cntedjnultg 
účet o topných nákladech; 
účet za topivo n palivo; 
-řofteU\.lotfdjufs záloha na 
topné náklady; -1ttateriaI 
palivo, topivo i -pauidjal 
vvměrek n paušál na palivo. 

"žBefJdf pomůcka, doklad; 
pomoc, prostředek. 

ÍJefJclfen ~Ú) pomáhati si, 
pomoci si. 

ller,elfHdj viz l.ie~ilfíic!j. 
licfJeUigcn S. mít et. <;>btě

žovati, zaneprazdňovatI koho 
čím. 

!8eI)CUiguug obtěžování 
koho. 

llcf)ctlletgen (S.) chovati u 
sebe koho; přechovávati koho; 
vzíti koho k sobě do bytu; 
vzíti koho k sobě na noc. 

žBel)ctÍJerguug (S-íJ) pře
chovávání (koho), poskytování 
pobytu, přístřeší, noclehu 

. (komu), 

liel}cttfdjeu S. vládnouti 
nad kým i ovládati koho; na 
uzdě držeti koho; fiÚ) _ ovlá
dati se, opanovati se. 

!8cl)éttfdjct vládce, vladař. 
lBefJenfdjtc(r) poddaný. 
žBefJettfdjuug ovládání 

čeho; panování, vláda nad čím. 
lier,ilf(idj pomocný, nápo

mocn}'; S-nt bel ct. _ jdu po
máhati komu při čem, býti komu 
nápomocným při oem j S-nt 3u 
cl. _ jdn do-, napomáhati komu 
k čemu. 

beI)ÍltÍletU cl. brániti, zabra
ňovati oemu; překaziti, zame-
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ziti co; ber íBegiull u. ~aui e-r 
\5rift \tlírb burÚ) et, ulÚ)t lic~ill~ 
bcrt n'co nebrání, nepřekáží, 
aby lhůta nepočala a dále 
neběžela n neplynula; 6e~iu~ 
ben překažený, na překážku 
narazivší, s překážkou se 
setkavší. 

lBcr,tuÍlctUng překážka, 
zabránění. 

licljo!jclt c-u 5illaíb les za
sívati, stromy vysazovati; 
les mýtiti; ~Ú) _ zalesňovati 
se. 

lBcfJoI5Ultg vysazení lesa; 
porážení dříví v lesei-S-tCdjt 
právo porážeti dříví. 

!8cljiitbe úřad; uuterjteI)ellbe 
_ podřízený úřad; \Jorge;ellte 
_ nadřízený,.. pr'edstavený 
úřad; -u u. mmter úřady. 

beljiitlllidj úřední(ě). 
~cfJuf prospěch, užitek; 

potřeba; účel, cíl i aum _c za 
příčinou, za účelem, k účelu; 
k čemu, proč, nač; li-s 
3um _c . 

ÍJcljiiten opatrovati co, há
jiti. chrániti čeho. 

IÍcfJutfam opatrný, obe
zřetný, obezřel}', ostražitý, 
pozorný. 

žBel}utfamfeit opatrnost, 
ostražitost, obezřelost, obe
zřetnost. 

llchtfJaltcn obsahovati. 
liet u, při, za; _ aUebent, _ 

bem aUen při tom při všem; 
_ ber .panb po ruce; _ ®trafe 
pod trestem; _ ~el.i3eitm S-íJ 
za živo bytí čiho i _ Sl::ag ve 
dne, za dne; _ íJlaÚ)t v noci, 
za noci, nočního času; 

r 
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Saí)uu jdu v letech býti, míti ,!Bdd)t-ge~eimui$ tajem
již léta; _ 3dten v čas; _ ství zpovědní; -gel)), -fr eu
~ermeiÍlllllg c-r ®traie pod ~er, -pfenuig zpovědné, pe
trestem n aby se uvaroval níz zpovědní; -itnf)I zpo
trestu; _ fouftigem ~erluft aUer vědnice; -mtten:id)t (po )na
m-ujlJriiÚ)e ieiten\l Íle\l ~c\reróerl3 učení o zpovědi; _bater 
sice u jinak uchazeč(ka) po- zpovědník; -3ette( lístek 
zbude veškel')'ch nároků. zpovědní. 

beifJcijaIteu podržeti, za- ,!Bctd)ie zpověď. 
chovati, ponechati (si) co. betd)tcn zpovídati se. 

bdberlei obojí. 
$eibefJaftuug ponechání, beiber-jcittg obojstranný, 

podržení, zachování; 1lnier - obapolný; obojetný; adv. 0-

Íler í5'irma ponechávaje (-íc, bojstranně, obapolně, vzá
-ke) firmu. jemně; -feit$ s obou stran; 

18ewerid)t zpráva (nap~a- obapolně. 
ná) na žádosti; zpráva pi'i- fJeibriideu přitlačiti nač; 
pojená k žádosti. cin '2rmt~fiegel _ Mední pečeť 

18ei6latt příloha; pobočný přitislmouti nač n k čemu. 
list, pi"ídavek. 18eil.lriiduug Íle(\ :límt~fieger(\ 

beifJted)en souložiti (o uero, pl-itištění úřední pečeti. 
stech); _be \JJfinerafien souložné ,!Bde vztažné spisy, vztaž-
nerosty. ná čísla. 

beibriugeu do-, phnésti, 18eifa(( obliba, libost, ])0-
přivésti komu co; při-, předlo- chvalá, souhlas, při volení, 
žiti, připojiti; ~etJJei(l _ dll- přisvědčení; _ finben dojíti 
kaz uvésti, podati; Urfnl1Ílen pochvaly, obliby, setkati se 
- listiny pi'ipojiti, přiložiti; s pochvalou i pi'ijat býti se 
3eugm _ přivésti s sebou souhlasem, s poehvalou. 
svědky; ®etJJiif)r~miinner - beifa!len při-, napadnouti 
zpravce, jistce u-, přiváděti; komu. 

S-m ct. _ vštípiti, vpraviti, beifíifHg pochvalný, pří-
vyložiti, vysvětliti komu co; znivý. 
S-m e-e m3ul1Íle _ zasaditi komu beifoíge:u býti připojen, 
ránu; 6ei}jelirad)t (í)erge6rad)t) -e přiložen i -h připojený(ě), 
®etJJoI)1tí)eit dosavadní zvyk. přiložený(ě). 

18cibúngung při-, před- beifiigeu připojiti, přiči-
ložení, připojení, přinesení, niti co ,etuu u k čemu; doložiti, 
přivedení (s sebou); _ ber dodati, připomenouti, po~o
l1i5tf)igen mefege (SDocumente) tknouti co k čemu; e-ll 3ula~ 
předložení, přiložení, připo - _ připojiti, přidati dodatek; 
jení, přinesení nutných (po- lieigeiiigt připojený, dodaný, 
třebných) příloh (dokladů). doložen}'. 
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~eifiigen, $eifitgultg při
pOJení, podotknutí, doložení, 
doklad, dodatek, doložka; 
_ Íler crforberliÚ)en ~emer!l!ltgen 
připojení poti'ebných pozná
mek; mit bem _ rilďl1eITen, 
bai~ ... vrátiti s poznámkou, 
s podotknutím, že ... ; mit 
bem _ liefHitigen stvrditi s do
datkem.; . 

$eiQabe připojení, přidá
ní; _ dnes ~ol1ll1tiffiirl3 pHdě
lení, přidání komisaře. 

18etgaug ,tav. pobočná, ve
dlejší chodba; hor. pobočná 
žíla. 

beigeben přidati, připojiti; 
.;s-m e-l1 :líbIJocaten _ dáti komu 

advokáta. 
beigcfelleu přidružiti, při

dati; fid) _ přidružiti se ke 

komu, jíti do spolku , kým: 

přidati, pHpojiti se ke komu: 

$e!gejefhmg pÍ'Ídružení. 
~etf)eftung popl. přivě

šování; přišití. 
$ei~Hfc přispění, přislu

hovám, pomoc, příspěvek. 
beUommcn (.;s-m) dostati 

se na koho, dostati se na ko
bylku komu, dáti komu CO pro
to, ublížiti komu, zmoci koho; 

c-r :Sad)c _ přicházeti při
jíti k čemu; dosíci čeho. ' 

18eifage příloha. 
~eHagen-budj kniha pří

loh u přílohová; -gebiit: po
pla~ek z příloh, přílohový' 
-Hlte seznam příloh. ' 

18ci(af~ příslušenství; -ht< 
lJentar inventář o příslu
šenství, seznam příslušell.
ství. 

flcifiinfi,!l bezmála, asi. 
,!BeH-brtef smlouva o stav

bu korábu, vvsvědčení o 
způsobilosti koŤábu. vysvěd
čení korábnické; 'úpis na 
peníze vypůjčené na stavbu 
korábu. 
. ~ei!egett přikládati, přilo

žIt], pi'ipojiti, pi'id(áv)ati co 

k čemu; ben :líctm _ přiložiti 

~f';l) SP.iSŮ1?; :SetJJei0~raft: pÍ'Í
Kladatl, pnpIsovah dukaz
nou moc; ('-n ®tnh _ urov
nati, srovnati, skončiti při 
rozepl'i; cin ®e\tlid)t C-T ®aÚ)~ 
- uznati závažným. důleži
tý::u co; c-m mergfeiÚ)e bie 
m31yťnllg e-~ gcriÚ)tliÚ)eu ~eT< 
glelÚ)e~ _ smíru připisovati 
přičítati, přikládati účinek' 
moc smíru soudního' beu{ 
)8oríii2enben be~ ®mate0' lieige< 
legte meíugnifie práva daná 
poskytnutá předsedovi se~ 
nátu. 

18eHcguttg přiložení, pl'l
pOJ ení, přidání; gilt!id)e _ Ílc~ 
~eď)Hlftreite1J smírné vyřízeni 
u urovnání rozepře;" _ be~ 
®tel1lJlel6ogclt~ přiložení kol
kovaného archu. 

.!8eHeill soustrast, útrp
nost. 

bcHcn zkoumati obsah 
sudu n množství nezdaně
ného vína ve sklepě. 

18eHcr úředník zkoumající 
záso bu vína. 

bdHegen ležeti při čem; 
býti připojen k čemu; -b pÍ'Í
ložen)', pNpojený; ťÍu ben 
:lícteu _beíl ~otnl1l hlas u vo
tum k spisům připojený(é) 
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D přiložený( é)i adv. pr·ipojeně. 
zároveň, současně. ' 

bcímcffclt (S-ln et.) přičí
tati, phpisovati komu co; S-ln 
O e-t 0ad)e @íaul!eu _ dá(va)ti 
viru, (u )věřiti komu n čemu; 
S-ln bie @Ód)u!b _ dávati vinu 
komu. 

bcímifdjcu (e-r @5ad)e el.) 
přimíchati, přimísiti co čemu. 

.!8cimiidjuull přimíšení, 
příměsek. 

.!8Cltt kost, noha, hnát; hor. 
šrámovník, patka, pilířek; 
-blcidjcr bělič kostí; -btudj 
zlomení kosti, nohy; -DtC' 
l)Ct soustružník kostí; 
-DtCdjS{Ct soustružník kostí; 
-ftllfs kostižer, hniloba kosti; 
-gllls mléčné sklo; -gtll' 
bcut ryjec, rytec kostí; 
-lJiiuillcr obchodník kostmi; 
-f)IlUt okostice; -neiD spod-
ky, kalhoty, -fuc.pfCt3cugcr 
výr o bce kostěných knoflíků; 
-fucl'fmlld}cr hotovitel ko
stěných knofl.íků; -mcf)l· 
l)iiuMer obchodník kostní 
moučkou; -id)uciDcr kraj eč 
kostí; -fd)uit?et řezbář kostí; 
-ld}ltliir5c kostní čerň; 
-fd)ltJat~cbercitcr výro bce 
kostní černi; -fd)ltlaqfalirit 
továrna kostní černi; -fiCDcr 
vařič kostí; _Itlatc zboží 
kostěné n z kosti; -Itlaten' 
l)iinDlct obchodník kostě
ným zbožím; -ltlcUC divizna. 

.!8etuamc přijmení, přijmi, 
přezdívka. 

liCtpaďClt přibaliti 00 k čemu. 
bcil'flidjtcu e-r 0ad)e SOU

hlasiti, býti srozuměn s čim; 

S-ln _, ber íJJceinung S-tl _ př~-
dati se ke komu, k čímu ml
nění; souhlasiti s kýlU, sdíleti 
míněni či. 

.!8citat~ rada, poradní 
sbor; pl'ispění radou, radění
rada, znalec, odborník; ge~ 
tuerl!fid)er _ e-r jlúlitijd)en !Se, 
f)ilrbe živnostenská rada u 
politického úřadu. 

bcited)nett připočísti, při
čísti. 

beitteu másti, mýliti, do 
rozpaku přivésti koho; ítd) nid)l 
_ íaHen nedati se mýliti; _D 
(o)mylný. 

.!8eittuttg (z)m:)Tlení, mýl
ka, (z)matení. 

beitiiďett přisunouti, při
pojiti co k čemu; přiblížiti se 
k čemu; připojiti se k čemu. 

beifammeu pospolu, PO
hromadě; -I)artClt pohro
madě držeti, svorni (-y, -a) 
býti, za jedno býti; - fcilt 
shromážděn býti. 

.!8eifat? dodatek, doložení, 
doložka, podotknutí. 

bcifd)affett opatřiti, zjed
nati co. 

tBeifd)!af souložení, obco
vání (tělesné). 

beifdjlllfett spáti, soulo
žiti s kým. 

.!8eifd)liifer souložník; -in 
souložnice. 

beifd}He»ett připojiti, při
ložiti, pHdati co k čemu. 

.!8eifd)lie»ttttg pr'ipojení, 
přiložení. 

.!8eifdjlttfs příloha, přilo
žení, pí'ipojení; příložka, pří
věsek, přípojek; unler _ při-
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pojiv, pl'iloživ (-ši -še)' při- .!8'-t 
pojuje, přikládaje' (-ic '-íce) pod;~~:tt~,~or:oc, přispění, 

.!8eifdjrift přípisek" doda~ om 1 pl'1S u a; podpůree; 
kk k, napsanému, do~ška ~řít l~JllI~; ~e~t(l -tprávní 

.!8etfeitt přítomnost. . tn e , prrse, I,Cl; - fet1ten ná-
jeinem _ za jeho přítOillI;O"ti pomocen v?y~l,. poskytnouti 

beifeitc lieifeits str ~ .. po~oc, 1,ll'lSpetr komu; - (6dln 
na stral1~(ě)" óeil'etie aínou, ~tu.~t)ralnNe) svědek (při sou-
',,, ďť d'v. egen, uOjl. 
lt,~en a 1, o 10Zlti na stranu . ~ • ft kl ", .. 

.!8ejiei,tc'legttttg,-fd)affttlt '1 odm~~aa~a s-~~v~r ~oplatek, 
odlozem čeho (stranou)' flr' , JJrrspel1I, za po
t?ttttg nedbání, nevšínilnl si' , m°c:.,v zr; p;'Islvuhu; -geIDer 
opomíjení opominutí ' : penezne pl'1s~:vky, peněžná 
111i! _ nedbaje (-íc -ícel c:~' I· P,?,df°b'a; -IetltUttg přispění, 
všímaj e si čeh ne~hl ovl - Pl'ls!1. a, pomoc. 

o, lzeJe se I bctlteJ.ett("" ) v' Vt' nač, pomíjeje Čeho. I' 'J ..,-111 pnspe 1, pO-
be'f j, v' " mOCI komu. . 

v. iti tpelipe~ii~rlspa~~ltJ'v.Pt·řisdta. I d b~iftenclt (za)opatřiti do-
d ! J' 1 OZll, 0- I atl po~k t t' v'. 

atI, připsati' S poh "b' . I .;, v y nou 1, pľlpra-
pohrobiti p~cho~ati I Itl: V,Itl co; e;-lt. @5d)riftflif)rer nllb 
amtlid)e 'ó'~tC1t v. "t' koho, I tne .íťalt3feterlotberlttffe _ zapi
značíti ~ředni 1:~~~Jrbt; ~y~ [' :vo'b'ate1e av. ~ancelářské po-
terjd)ril't př" 't" d :1- re y opatrr tr, 

- IP oJ 1 r po pIS I l8 '1 ff 
na čem, podepsati co. I CtI ~uttttg ?p,atřellí, po-

~etJet?l!~tg ,přiložení, při- I ~ky.tl1utr; "'" do~am, ,dodávka 
POJ. em; prrpsanÍ - vyznačení I c,:ho, ,- ber e>d)retúreqlttnten opa
t?oz~amenání i pohřbení' ~ trem ,PsacíCh potřeb. 
;llm!~d)e~ ~vaten ;připojení, 'vy~ I .!8etfiettet příspěvek, pří
zn,acem uredmch dat; nad) _ p~r:te~; _11 jamme1n sbírati 
ber 0teuer, unb múr6ejil2batelt I prrspevky. 
v.y~na~e (-íc,;íce), vyznačiv i v~ei~i!llm~~ (e-r 0acf)e) s
(,S!, -se) dan a předchozí I pnvohtl, pnsvědčit.i k čemu' 
drzbJl. v , ~ouhlasiti s čim! ,beln Urtgei!~ 
.. ~etftt?e~sedetl, zasedati :;s-(l - podrobItI, podvoliti 

pn cem.i pntomen býti. i se rozsudku čimu. 
~e!fi~ettDeJ~) p~í~edící. I v~citfJltlt připojiti přiložiti 
~Ctltt;er prrSedlCl. I pndati přičiniti ' , 
~eifpiel příklad: b_(F'), m' !. v' . v 

Il.letfc na příklad "kl d "'/. ",,~tttag pnspevek' ciu 
pl-íkladem fř-íkl' dPr: a mo, jl3U íetftení.ler - příspěvek' jeJ'ž 

• , a ne. dlužno dát' k t' " 
. lletffClt ousati hl "zti ' . 1, pos y nouti, 
žráti, hlodati štíp~ti ::l , ,pl~tltil; v- ber pHitgfieber pÍ'Í-
lleiniAkou~avý' i SP:V~ r.clenskYi e-Jt _ Hefem 

• '. • I pl'lspetJ. 
Nrm. česká t~rminologie úře_'ní a p;-ávn~cká. 

10 
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bcitrltgcn přispívati k čemu, 
nač n do čeho. 

přistoupení ku společnosti 
podloudnické. 

$citritt$ - crUiirnng pn
stupní prohlášení, přihláška, 
přístup, přistoupení k čemu; 
_erfíiirung 5um ([t)ťl'fllerfe~r 
přihláška k šekovému ob
chodu; _pflid)t povinnost 
přistoupiti k čemu, povinnost 
přístupní; _nduune viz 5Bei· 
tritt{\-erWintug. 

$citrag$ - autl)cH (pO )díl 
příspěvku; -bered)unug (ód 
@euofiettjcl)afteu) výpočet pří
spěvků, uhražovlicí rozpo
čet (při společenstvech); 
_eiu~alJfuug splacení pří
spěvků; -feiftnug přispí
váni; poskytování, dává
ní příspěvků; pi'íspěvek 
k čemu; _leiftung aU beu gemeiu, 
íamen ~ugefcgen~eiteu příspě
vek ke společným záleži
tostem; -pflid}t au et. povin
nost přispívati k čemu; b-pflid)· 
Hg povinný přispívati, po
vinný příspěvky nač. 

beiíreibeu sháněti, se· 
hnati co; doháněti k černu; do
bývati, vymáhati co. 

$eitreibuug dohánění, nu
c~ní. k čemu; dobývání, vymá
hanl čeho. 

bcitreten (S-m) přistoupiti, 
pl'idati se, připojiti se ke komu; 
e-r ~n~c1)t _ přidati se, při
pojiti se k náhledu; e-! @e. 
jeUjc1)ajt _ přistoupiti ke spo
lečnosti, do společnosti; e-m 
merfteigeruug{l\)ería~ren _ při
pojiti se, přidati se k Hzení 
dražebnímu. 

$dtretnug přistoupení, 
přidání se k čemu, vstoupení 
do ěeho~ 

$eitritt přístup, přistou
pení, přidání se, připojení 
se, při volení k čemu; _ ouUt 
aUgemeinen lfIoftllmiu přístup 
ku všeobecnému poštovnímu 
spolku n sdružení; _ au ť-r 
®c1)feíc1)ÓrnbergeieUlcl)ajt přístup, 

$cludflci! pl-ísudekj -$
gcbur poplatek z přísudku, 
přísudkový n přísudeční. po
platek. 

18ciltlltgcn vůz výpomocn)' 
n přídavný. 

$cHl.lltggon výpomocn}' 
n pbdavný vůz (vagon). 

bchtll.1{)ncn býti při něčem, 
býti přítomem čemu, účastniti 
se čeho, býti kde; ffeifcl)li(Íl -
tělesně obcovati, souložiti 
s kým. 

$ciltlol)unug pHtoml1ost 
při čem; súčastněnÍ se čeho, Ú
častenství v čem, při čem; ob
cování , kým. 

[lci5iiflICtt připočít( á v )ati 
k č:;,:,u; .S-u S-~, ~r;unbeu -
pOCl tatI koho k pratelum koho. 
$ci~-auitaU mořidelna ; 

-fliiffigfeit mořicí tekutina, 
moEdlo. 

18ci~e mořidlo, moření, 
leptání. 

bei~eHeu (viz též ód 3eiten) 
v čas. 

bet3en mořiti, leptati neco. 
bei~idjcu vz:íti, bráti, při-

brati koho k čemu. 

$ci~iefJuug S-íl přibrání 
koho (k č,mul; uuter _ pEbera 
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(-ouc, -ouce), pÍ'Íbrav (-ši, -še) věděti, oznámiti komu co uvě
koho; S kým (se znalcem s po- ~omiti koho o čem; bie lfI~rtdeu 
mocníkem a pod.).' :mau~er ó_ge6eu strany vzá-

.b.dal)en (et.) jistiti, (po)tvr- Jemne seznamovati; b-ma~ 
dltl noco, přisvědčiti, dáti jisti- d)eu (S-m et.) dáti na vě
vou,kladnouodpověď kladně domí, dáti věděti, oznámiti 
~Jdpobvěděti, potakad k černu; komu co, zpraviti, uvědomiti 
1m _ eu ~a[e v kladném pří- koho o čem; ciu @eíel,i _ macl)eu 
padě, stane-li se tak: beu zákon prohlásiti; S. mít S-m 
~ib iu .:-b~r $orm aófegen pří- o J?~t et _ macl)eu se-, obezná
sahu Jlstlve, kladně vyko- mltl koho. kým n s čim; fidj mil 
lJ.ati. et. _ macl)eu seznámiti obe-

beiaf)euneu-faU$ v klad- známiti se s čim; ,-m~d}ung 
ném případě, stane-li se tak. oznámení, vyhlášení vy-

bejalirt letitý, při letech. hláška, 'návěští; offenHicl)e 
$ejaflnng přisvědčení, po- _madjuug veřejná vyhláška 

tvrzení; -$-faU kladný pH- čeho, veřejné oznámení čeho' 
pad; případ svolení; -$-Itlort _mac1)Uug burcl) (gbict oznámeni 
S'ovo S-, přivolovací, pri- ediktem, vyhláškou; edikto
svědčovací. vá :,yhláška; -mad}ung$-

befaffeu povápniti, váp- fd}retbeu oběžník, cirkulář; 
nem postříkati. natříti. -lUerben c-r Urfuube vejití 

b~fii~pfe:n. (Š. o cL) bojo- listiny ve známost. 
vatl, zapasltl s kým, proti čemu. befanntermafien jak zná-
o~pÍl:ati čemu, přemáhati, po~ mo, 
tlratl co. ~efanntfleit známost o čem, 

$efiimpfuug poražení, znamost , čim, čeho. 
přemožení, potření, potla- bdannHid) jak známo. 
čení; _ e-r \8e~au:ptnng vy- $dauutfd} aft známost; 
vracení, odporování tvrzení; _ madjen seznámiti se ,kým. 
j)JCafíregell1 SUT _ opatření, aby befappeu (\8iiume) oklestiti 
noco bylo potlačeno. . (stromy). 

befauut známý; dne lfIerfon $efaffiue bekasinka, sluka 
bou _er 3a~rullgsllllfii~igfeit ota vni. 
oso.ba z~ámá, pl~te,bní vnedo- bef.ef)~elt,obrátiti, polepšiti 
st~J}lOStI, ~nama tlm, ze ne- I koho; ftdjJU lemem ~e6eu~\l.Jallber _ 
muze platIt. polepšiti se; S. au jeiner weet. 

$,efant,tt - g,abe" -ge~!tug UUllg _ přivésti, přiváděti koho 
ozn;tvme;ll,. sďele~lt.v o?laska, na svoji stranu; přesvědčiti 
ohlasem v"h~, n?,ve~tl o čem; koho O správnosti svého ná
l:11ter :.sdeJuJe (-lC, -lce), sdě- I hledu. 
hv (d-sl,. -se); b-gebeu (S-m I 18efel)rnug obrácení obrat 
et.) átl na vědomí, dáti polepšení se. ' , 

10* 
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licfcuucu (et.) znáti se, při
znati se k čemu,vyznati se 
z čeho; doznávati co; fidj 3U 
e-r ffieHgiou _ vyznávati víru; 
lid) 3ue-r ~l)at _ vyznati se 
z nějakého skutku; c-u \5'cl)Ier 
_ přiznati se k chybě; fid) 
id)ufbig _ přiznati se k vině. 

$cfeuutnis vy-, do-, při
znání; fin. přiznání, při
znávka; fase; cin _ aBfcgeu při
znati se; -bricf list přizná
vací; -lcgcr fin. podavatel 
přiznávky, fase; přiznáva
jící; přiznavač; přiznavatel; 
-{cgnug fin. přiznávka, po
dání p'Hznávky. 

liefIagcn (S. o cl.) oplaká
vati, želeti koho n čeho; žalo
vati na koho, obžalovati koho; 
fid) liBer S. o el. _ stěžovati 
si na koho n nač; fi~ _, baf~ 
stěžovati si, že ... ; -~-llJcrt 
politování hodný. 

$cf{agfc(r) žalovaný. 
bcUebcn polepiti co čim. 

$cfIcbung (mit el.) pole-
pení čim. 

bcfIciocu O bléka ti koho; d. 
mít cl. _ potáhnouti, pokr.ýti. 
obložiti co čim; cin mml _ míti, 
"pravovati úřad; mÍ! bem ~ite! 
Hltb C\:f)arafter e-r ljol)creu íl~allg~~ 
daife líeUeibet jcht míti titul 
a důstojenství vyššÍ tHdy 
hodnostní; býti skutečným 
hodnostou, úředníkem vyššÍ 
třídy; mit bem ~itef e-r ljofw 
ten ffiallg~craiie Bclfeibct jetl! bS,ti 
názevním, titulárním hod
nos tou vyšší třídy; míti ná
zev, titul vyšší tHdy hod< 

nostní; e-n ~iitteuoim _ ozditi 
hutní pec. 

$cflciouug oděv, o blé
kání; obložení, potažení, po
krytí; spravování (úřadu); 
držba (hodnosti); bie _ e-r 
ffiallg~craifc hodnost něj aké 
třídy. 

$enctOuugs-bcitrag odě~ 
vné, příspěvek na oděv n 

oděvní; -gcgcuftiiuoc šat
tsvo; -ftild část oděvu, odě v, 
šat .. 

bcffcntntcn tísniti, sklíčiti, 
sevři ti, svírati koho; líefrcml11t, 
6enommen stísněný, sevřený, 
sklíčený. . 

lBcfIcmmuug, mcf{Oltt-
mculjcit tíseň, sklíčenost, 
stísněnost, stísnění. 

lleHopfcu (cl.) klepati nač 
proklepati, oklepati, ohleda
ti co. 

llcfommcu dostati, o b
držeti co, nabýti čeho; 6ier iít 
ct. 3n _ zde lze něco dostu ti, 
obdržeti; c-c .\lral1ff)eit _ one
mocněti, roznemoci se čÍIl1; 
idj f)ulie 2l:ngft _ napadl mě 
strach, pojal mě strach, po
lekal jsem se. , 

bcfiiftigClt stravovati, ži
viti koho, dávati stravu, \T}'
živu komu. 

mefjjfti~~ltg stravování, 
strava, VyZl va. 

lBcfjjftigungs-auflUaub vy
dání na stravu, vS'živu; 
-paujd)aI stravní výměrek; 
úhrnkový, úhrnečný plat na 
stravu; -itanb pošt. jízdní 
průvodní záznam; průvodní 
list dopravy poštovní. 
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'llehiiftigcu stvrditi, po-' $cIaoung náklad, nalože
tvrditi co; eibficlj _ stvrditi, ní; _ e-~ >magen~ naložení 
potvrditi pHsežně co. vozu. 

lBcfriiftigung potvrzení, llcIagcrn obléhati, obklí-
stvrzení; _ be>3 \.f3rotocolIe~ pod- čiti co. 
pis protokolu; 3m: _ bieíer ~cIagcru!1g obležení; -s< 
®ad)e aby se ta věc s-, po- ~ultaltO oblezenost,stav oble· 
tvrdila; -s-cio přísaha po- žení; ben -~-3uftanb \.lerljčin< 
tvrzovací. gcn uvaliti obleženost nač, pro-

bcframpcu skobou při-, hlásiti stav obleženosti kde. 
upevniti, přibiti co. mclags-raum be>3 @efallg< 

behiimpcu střechou opa- lliífes 'prostornost vězenÍ. 
třiti co. $ehmg dosah, důležitost; 

6cfra~cu(po)škrábati, (po-) e-e ®adje \.lon _ věc závažná, 
drápati co. důležitá; e-c ®ad)e \.lon gro~em 

llcfrcu5eu kHžem označiti; o gcril1gem _e věc velmi n málo 
jiď) _, 6eťreuaigen pokřižovati důležitá, závažná; flir d. \.lon 
se, křižovati se, pozname- _ lciu pro n'co ZiÍvažným, dů
nati se křížem. ležitým býti; b-lo)\l nedůle-

bcfdcd)cu (et.) slézti co, žitý, vedlejší. 
lézti po čem. l!c{augcn(ct.) dosíci čeho, ob-

bcfroncu korunovati koho. držeti co; týkati se čeho; S. _ 
lBcfrouuugs-gej'ims nade- nastupovati na koho (jak); S. mit 

dveřní římsa, náčeleň dveřní. Sťfage geridjtIidj_pořadem práva 
bcfiimmeru (S.) dělati sta- nastupovati na koho, žalovati 

rost komu, trápiti, rmoutiti, koho oč; S. \.lor bas @ericljt o Bd 
skličovati koho; ba~ 6efill11l11ert bem @cridjtc _ pohnati koho 
midj uidjt do toho mi nic před soud; žalovati koho (u 
není, o to se nestarám; fidj soudu). 
liber et. _ trápiti se, rmoutiti bdaffcu nechati, zane
se čim; ~dj um et. _ dbáti, pe- chati, zůstaviti koho n co při čem; 
čovati, starati se oč, et. Iici cl. _ přestati na čem, 

bcfultOClt vypovídati, se- spokojiti se s čim, zůstati při 
znati; dá(va)ti na jevo, je- čem; cin ®trcit míro in ~us
\Titi, osvědčovati, osvědčitico; penso _ spor ponechán Jest 
iid) _ vycházeti na jevo, je- ve své míře. 
viti se. $daffnltg ponechání, zů-

Ilelabcu naložiti co nač; ba~ stavení; bie _ e-íj 0treiteíl in 
®ď)iff mit \5'radjt _ naložiti, suspenso ponechání sporu ve 
dáti náklad na loď; ein _cr své míře; _ bc~ Umjd)aítcríl 
>magen VŮZ s nákladem; ®d)íff ponechání přeřaďovače. 
mit @drcibe _ loď s nalože- bc{affcu tížiti co; (ob)tí-
Dým obilím. žiti, zatížiti, obtěžkati co; 
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iil.iermaflig _ přetížiti co; dne 
meafWit, dn med)t _ zavaditi, 
břemenem stí žiti nemovi
tost, právo; dll lBermogen _ 
zadlužiti jmění i 3. o 3-~ 
([onlo mi! et. _ připsati na 
vrub, k tíži, ke dluhu komu co; 

viniti koho • čeho; usvědčovati 
koho z čeho; _D přitěžující; O b
těžujícíi l.iefaftet roerDeu stížen, 
obtížen býti čím; zavazen 
býti, zadlužen býti; (ob)vi
něn býti z čeho; usvědčován 
býti , čeho i 3. ift mít e-m lSe: 
trage l.iefaftet někomu připsána 
jest (jistá) suma na vrub 
n ke dluhu n k tíži. 

beliiftiAeu o ht,ěžova ti koho 

čím i -ll dotěrný, obtížn}<. 
melii;tiguu~ obtěžování. 

mclaituugnaklad, tíže, tíha, 
břemeno; při-, zatížení, ob
tížení; namáhání; zavazení; 
připsání ke dluhu; zadlužení, 
dluh; obvinění; usvědčení; 
_ De(J lSefd)ulbigten usvědčo
vání obviněného; _ e-(J @uteíl 
zavazení, břemeno statku, 
zadlužení statku; _ e-{5 lBer: 
mogeni'l zadlužení jmění; _ 
De~ 3Ufle{5 náklad, ob-, zatí
žení vlaku. 
mcla;tuugs·auual)mepřed. 

pokládané obtížení; -aus
Wets pošt. výkaz o obtížen; 
(linií); účet. výkaz dluhů n 

břemen; -bettag suma při
psaná ke dluhu; -fiil)igfeit 
nosnost,obtěžkatelnostj -ge< 
widjt cejch. závaží o btěžkaci 
n zkušebné (u vah); -mate' 
dal cejch. hmota ku zatížení 
n_čeho; trest. látka n materiál 

usvědčova0Í; -ptobe zkouš
ka zatěžovací n o btěžkací; 
-tedjt právo zátěžné, zatě
žovací; -fectiou žel. oddíl n 

odbor pro zatížení, sekce 
pro zatížení; _um;taull při
těžující okolnost; -uetbot 
zápověďzadlužení, zavazení; 
-3euge svědek usvědčovací. 

mdlluf suma, úhrn i im --:c 
Ilon 50 ff. ve výši 50 zL, ú
hrnem, celkem 50 zL; ói~ 
3um _e IlOl! 50 fL až do výše, 
až do sumy 50 zl. 

bdaufeu (et.) běhati po čem; 
0-, zběhati co; fid) auf et. _ činiti 
n dělati koUk, páčiti se na kolik; 

Die Wcenge l.ieliiuft fid) auf ... · 
lidu (množství) jest (kolik); 

bie ~1ingc c-r <0ad)e l.ie!1iuft fid) 
auf 30 íDCeter věc jest dlouhá. 
30 metrů. 

belcbcu o(b )živiti, o(b )ži
vovati, (vz)křísiti koho; ob
čerstviti koho; fid) _ oživnouti; 
ožiti; okřáti, občerstviti sej 
vzkřísiti se, k životu pro
citnouti n pro buditi se; -D 
oživující, občerstvující. 

mcCcliuug oživení, křísení, 
občerstvení; -s-mtttel oži
vující, křísící, občerstvující 
prostředek; křísi dlo; -S'UCt: 
fudj P9~us. oživiti, vzkřísiti 
koho; krlSenl. 

mcIeg doklad, průkaz, pří
loha; -blaH list dokladní; 
-btctt podlážka, podlažina; 
-ptotocolI protokol hřeb čin-
ský, pHpustn}'; -tluittuug 
dokladní stvrzenka; -ftelIe 
doklad, místo na doklad; 
-tare přípustný poplatek (,. 

hřebce); _~ettd dokladní lístek; 
(hřebč.) přípustný lístek. 

lielellbat doložitelný, pro
kazatelný; obložitelný. 

melcge lem, obruba. 
lidegcu (et. mít el.) obložiti, 

pokrýti, potáhnouti .0 čím; 
et. _ doložiti, prokázati co čím; 
přílohami opatřiti co; 3. mít 
e-m lBerroeife o e-t @efbftrafe -
dáti komu důtku n peněžitou 
pokutu; 3. mh e-m <0Ú)imjlT' 
namen _ vynadati komu; e-u 
ilfa\j- položením věcí ozna
čiti si místo, vyhraditi si 
místo; 3. mU. et. _ n~ožiti na 

koho co; 3. mll e-r ~leuer -
uvaliti na koho daň; 3. mh ť-r 
:Strate _ uložiti komu trest, 
potrestati koho; baí) 'lluíJnet)men 
~Oll lBogelneftern rource mi! 
etraie beiegi na vybírání ptá
ků byla uložena pokuta; 
dn @ejud) _ žádost doložiti n 

průkazy opatřiti; k žádosti 
přílohy n doklady pI-iložiti; 
i:'ie <0tute _ pustiti hřebce ku 
klisně; mH lBerl.iot _ obstaviti 
něco; mi! lSefd)lag _ zabaviti 
něco; @rnl.ienl.iaue mít 'llrl.ieit -
obsaditi důl havíři. 

m-elcguug obložení čeho j 
zamluvení si čeho; naložení 
na co; uvalení čeho nač; _ mh 
:.Eerl.iot obstavení čeho; _ mít 
~eid)fag zabavení čeho; _ mít 
:Strafe uložení trestu; _ e-íj 
(í)ejud)eíJ doložení žádosti, 
opatření žádosti doklady; 
_ e-1' <0tute připuštění hřebce 
ku klisně; hor. (@rnBClf6eleguug) 
obsazení (dolu), osádka; 
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-s-mtlltltfdjaft havířstvo je
dnoho dolu; osazenstvo. 

beldjueu (3. mít et.) dáti 
v manství, v léno komu co; 

zastaviti něco, půjčiti na něco 
(na cenné papíry atd.); 
3. mít e-m 'llmle _ dáti. udě-
liti úřad komu. . 

melef)utc(t) lenník, vasal, 
man. 

m-elcf)uuug udělení čeho 
V manství, v léno, udělení 
léna k čemu; propůj čení čeho 
(hor.); poskytnutí zápůjčky nač 
(jako zástavu); _ IlOJl ~oiterieeffectell 
u. anberen iiffen1lid)en m:lertjl(]~ 
jlimu půjčování na loterní a 
jiné veřejné cenné papíry. 

mcIelJuuu!,\s-bel)otOe úřad 
udělující něco V manství, v 
léno; úřad udělující manství, 
léno k čemu: Mad propůjčující 
hory; -budj kniha udělených 
manství n lén; -fii~igtťit (ac~ 
t1be _) způsobilost n opráv
něnost udělovati 00 v lé· 
no; o způso bilost uděl.?vati 
propuj čku (k horám); jlafltll C -

způsobilost nabývati čeho 
V léno n propůjčky (k horám); 

-gejdjiift půjčka na zástavu; 
-gciudj žádost o udělení pro-
půjčky (hor); -fdjeht list na 
léno; (též) list na zástavu n 

zástavní půjčku; -Iuetbet 
žadatel o udělení léna, o 
propůjčení (hor); -wefctt u
dílení manství n lén; le· 
nictvL 

bdc~telt (3. UDer et.) po
učiti koho o čem; .:.'s. \)OU d. _ 
zpraviti J(oho, dáti vědomost 
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komu -o čem, oznámiti komu co; 

_b poučnj'. 
ffSefegtnng poučení, po

naučení; e-e _ f)iuauegeóen po
učení vydati. 

befeUit tělnatý, 
otylý. . 

1B'e!eibt-f)ett tlouštka, těl
natost, otylost; -fein = _f)d!. 

befeillígen (S.) uraziti koho, 

dotknouti se koho, ublížiti 
komu; S. au ber @f)re _ uraziti 
na cti koho n čest koho; S. am 
Sťiirper _ ublížiti kom" na těle; 
S. mit ílliort o Tf)at _ u blížiti 
komu slovem n skutkem; -b 
urážlivý(ě ). 

ffSeIeibiget urážeč, uráže
jící, tupite!. 

1B'cIeillígung pohana, uráž' 
ka, ublížení; ttl15rtllÚ)e _ uráž
ka koho, ublížení komu slovem; 
dotknutí se koho slovy; tf)iit
liebe _ ublížení komu skutkem. 

befeif)eu (S. mít et.) nadati, 
obdařiti, obmysliti koho čím. 

ffSefeif}nng udělení oeho; 

dar. 
ffSelefenf}eit sečtelost, zbě

·hlost ve čtenÍ. 
befeHem; ISd)iiÚ)ie _ šachty 

ožebHkovati, do šachet dáti, 
zavěsiti žebříky. 

befemf}ten osvětlovati, o
svítiti, ozářiti. 

18efettdjtuug osvětlení; 
svítivo, světlo; offentíid)e
veřejné osvětlení, veřejné 
svítilny. 

ffSe(cttdjfullgs -aufage o
světlovací zařízení j zMizo
vání osvětlení; -bauedabeffe 
v.ýkaz, tabulka o době n 

trvání osvětlení; -gebiit po
platek za světlo n za osvět
lení; -gegellitiiubeet~eugťt 
v}Tobce osvětlovacích před
mětů, svítidel; -gegeuftiiu
befabtif továrna na osvět
lovací pf'edměty, svítidla; 
-htftaffateut instal atér n pru
váděč osvětlení; -fofteu .n~
klad na světlo, osvětlení j 
-fojfeuerjat; náhrada nákla
du na světlo; -matetiaC sví
tivo; -matethtHeu-fJiiublet· 
obchodník svítivem; -pau
fdjare výměrek n paušál na 
světlo; -redjltttltg účet za 
osvětlení n za světlo; .-ftoň 
svítivo. 

beleum(utt)beu (S.) mluviti 
o kom jak; popsati koho jak; 

zprávu dáti o kom; pomluviti, 
oklevetiti, očerniti koho; fÚ)leÚ)i 
óeIeumuubet v špatné pověsti, 
špatné pověsti požívající, 
očerněný; !jut óefenmuubet do
bré pověsti se těšíCÍ, dobré 
pověsti požívající, dobrou 
pověst mající. 

bdiebett ráčiti; míti zálibu 
v čem, oblíbiti si co; 6eHel1t 
oblíbený. 

18eHebeu zá-, obliba, li
bost v čem; naÚ) _ dle libosti, 
jak se líbí. 

beHebig libovolný. 
18efiebigfeit libovolnost. 
ffScfiebtf)cit oblíbenost. 
beHfteu obelstíti, ošiditi, 

napáliti koho. 

15eHftuug obelstění, oši-
zení koho_ 

18dClittug pochvala. 
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. 15efoliuugs - beetd po
chvalný dekret; -fdjteibett 
list pochvalný, písemná po
chvala. 

befof)ubat odměnitelný. 
belof)neu (S.) odměniti koho, 

odplatiti, nahraditi komu co; 

-b odměnný, odplatný; _be 
(remuueratorijÚ)e) íSÚ)enfung od· 
měnný( é) dare ování). 

ffSefcf)uUUIl odměna, od
plata, náhrada; _ ber ~l1aeigcu 
odměna udavačská; _ beíl 
íBormunbeíl odměna poruční
kova; -cu fitr ~ufgreifullg nub 
@iuóriugnltg bon íBeróreÚ)ern od
měny za dopadení a dodání 
zločinců, taglia. 

ffSeíof}uuugs - auweifuug 
poukaz odměny, poukázka 
na odměnu; -gefudj žádost 
za odměnu; -Hite .seznam 
odměn; b_Wed odměny hod
n}-, zasluhující. 

fleIiigcu obelhati, pí'elhati 
koho. 

lieluftigeu obveselovati, 
baviti koho; jiÚ) _ baviti se, 
obveselovati se; -b zábavný. 

15e!uftiguttg obveselení, 
zábava; veselí; -cu radován

ky, kratochvíle; -s-betbot 
zápověď zábav, radovánek, 
kratochvílí. 

bemiidjtigeu ftd} (S-íl Q 

ť-f ®aclje) zmocniti se koho, 

oeho, uchvátiti koho, co; za
tknouti koho; med. chytati se 
koho, zachvacovati koho, pokou. 
šeti se o koho; bie ~ngjt fiat 

']tÚ) feiner óem1iď)tigt úzkost jej 
pojala. 

ffSemiidjtiguug zmocnění 
se, uchvácení; zatknutí. 

bemalett pomalovati co; 

označiti co. 

bemiiugdtt (et.) výtky či
niti čemu, vyt}' kati nedostatky, 
vady čemu. 

ffSemiiuge{uug výtka (vad, 
nedostatků); _ ber <ě':enjurílóe
f)orbe. lin. ;vitky učiněné cen-
3urUlm uradem (odbornou účtár
nou ve Vídnil, výtky censurního 
úřadu. 

bemattertt obezditi, o be
hnati zdí co. 

lJemautbat z mýtnitelný , 
mýtebný; e-e _e IStrate silni
ce mýtebná (na které lze ulo
žiti mýto, na které lze za
vésti mýto); e-e IStrate ift _ 
na silnici lze uložiti mýto, 
na silnici lze mýto zavésti, 
silnici lze m}'tem stížiti. 

bemauteu zmýtniti, mýtem 
stížiti co, uložiti mýto na čO'" 
(na. silnici, na mostě>, zavésti mýto 
kde; e-e óemantete IStrate silnice 
zmýtněná, mýtem stižená. 

ffSemautttug zmýtnění čeho; 
uložení mýta kde; zavedelli 
mýta na čem. 

bemedbat patrný, pozo
rovatelný, zřejmý; l1Ú) _ 
maÚ)cu pozornost k sobě o
braceti. 

bemcdeu pozorovati, po
střehnouti, shledati, zname
nati co; všimnouti si čeho; 
podotknouti, připomenouti 
co; poznamenati, zazname
nati si co; et. im Ij3rotocolIe _ 
poznamenati, podotknouti 
co v protokole. 
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1Bcmcrfcli podotknutí, při
pomenutí, poznámka. 

bcmerfcu$-tucd povšim
nutí hodný, stojící za po
všimnutí. 

bcmcdHd) = bemed6ar. 
1BcmeduuIJ poznámka, 

připomenutí, p'Hpomínka; 
e-e _ mad)en doložiti, dodati, 
podotknouti, prohoditi co; 

učiniti poznámku; bie _en 
uugead)tet {aHeu nevšímati si 
poznámek. 

bcmcffclt měřiti, vyměřiti, 
odměřiti, rozměřiti, ustano
viti. 

1Bcmentmg měření, vymě
ření, výměra; _ e-r ®teuer 
vyměření daně; _ ber ®trafc 
vyměření, výměra trestu. 

1Bcmcnuu!lsaet vyměřo
vací spis i -mut vyměřovací 
úřad; -anftauD vyměřovací 
závada; _autrag vyměřo
vací návrh. návrh na vymě-
1 enÍ; -bc~eIf vyměřovací 
pomůcka n doklad; -bogclt 
vyměřovací arch; -bOtu· 
meltt vyměřovací doklad; 
-gruuMagc vyměřovací zá
klad; základ vyměření II 

předepsání (daně n poplatku); 
-Íourttlll vyměřovací denník, 
žurnál; -ttad)wcifuuIJ prů
kaz vyměřo v.aeí ; -orgau 
orgán, ú1'ad, úředník vymě
řující n předepisující (dař. n 

poplatky); -l'cúebe vyměřovací 
období; -rcd)t právo vymě
řovací; -diďjtaub nedomě
rek. 

bcmitteIt zámožn}', moho
vitý, majetný. 

bcmodc!u maltou pohá
zeti, omítnouti. 

bcmiil)cn (S.) namáhati, 
obtěžovati, zaneprázdniti 
koho; fid) _ namáhati se, sna
žiti se; fid) um et. _, um ct. 
bemiif)t jdu usilovati, vynasna
žiti se, pracovati, bráti se oči 
fidí iiir S. um et. _ snažiti se, 
pl:acovati oč pro koho. 

1Bcmul)cn namáhání, úsilí, 
snaha. 

1Bcmul)uug námaha, úsilí, 
snaha; _$-gebiir odměna za 
námahu n za práci. 

bcmufiigcn (S.) donutiti, 
přiměti, zavázati koho k čemu. 

beuad)baren ftd) přijíti v 
sousedství koho, státi se sou
sedem koho. 

bcuad)bad sousední; ve
dlejší; _e @erid)te bei3jeíóen Dóer~ 
Iaubei3gerid)t511Jre!lge!i3 sousední, 
sousedící soudy v obvodu 
téhož vrchního soudu; _e 
mlertc blízké hodnoty. 

bcnad)dd)ttgcu S. bon et. 
zpraviti koho, dáti zprávu n 

vědomost komu. uvědomiti koho 

o čelU, OZnán1iti komu co. 

1Beuad)t'Íd)ttguug OZ !lá
mení čeho komu, uvědomění 
koho o čem; _ bOn ber Gí:efliol1 
oznámení postupu, cesse; 
IllteberÍ)o!te _ vzkazování; -
jilr beu 2lllfel1ber uulieftellóarer 
~af)r1JoftfenÍlúugen zpráva pro 
odesilatele nedoručitelnvch 
zásilek pošty povozné, ~ 

1Bcnad)ti.d)tigUttgs - bticf, 
-fd)reibcu návěštní list; 
_gcbiirpoplatek za zpravení, 
za návěští. 
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bcuad)tl)eHigelt (S.) uško
diti, uHivditi, ublížiti, činiti 
újmu, škoditi komu; býti na 
újmu komu, zkracovati koho. 

1Bcuúd)tgeHiguug. újma, 
zkrácení, zkracování. 

bcungcu hlodati, ohrýzti co. 

bcuebeieu žehnati. 
1BenťDcetiner Benediktin; 

_Uefter klášter benediktin
ský; -mOltd) benediktin; 
_UOUltC benediktinka; -or~ 
DClt řád benediktinský, Sv. 
Benedikta. 

1Bcucbietlou požehnání. 
~cttcfidariu$ obročník. 

bcueuucu (po )jmenovati, 
naz(ý)vati koho n co; ustano, 
viti, urči ti koho k čema n zač; 
beuanut jmenovaný, označe
ný, zmíněný. 
~CUCumlltg název, po

jmenování, jméno; _ bc~ 2luc
tors jmenování n označení 
auktora; _ Íle13 .\!5ormunÍlc\l na
vržení koho za poručníka; -
ber mlate označení n pojme
nování z boží. 

beuei;cn smočiti, omočiti, 
namočiti, smáčeti. 

1BcuClHlícu~ blahosklon
nost, vlídnost, ochota, pří
zeň. 

1Bcueficicu - bcdciguug 1Bcuucu-mad)cr hotovitel 
propůjčení, udělení obročí košatin. 
duchovního, (benefici?,)' 1BcUl.lmntcugcit, 1Bcuom~ 

1Bcncfiehtnt dobrodmí, vý- mcufeiu ztuhlost, ztrnulost, 
hoda; církevní obročí. I zmalátnělost. 

beucgmcu (S-m o c_r ®ad)e bcnotl)igcu (et.) l?o~.řebo-
e:.) bráti, vzíti, odníti komu 'o; vati čeho; e-c Bur mei:oet~fuf)ruJlg 
zbaviti sprostiti koho n co čeho; óenotf)igtc lldunbe hstma PO
S-nt e~u Srrtl)unt _ vvvésti třebná k důkazu; d. \tlhb bc~ 
koho z bludu, z omylu; fid) _ uiitf)igt jest potřebí n třeba 
chovati se, počínati si, jed- čeho. 
nati jak; Fd) uad) Ílem @cjef2e _ bcuni;bat upotřebitelný. 
(za,)chovati se dle zákona, 1Bcttui;badeit upotřebitel-
jednati dle zákona. nost. 
. 1Bcucl)mcu chování, .i ed- b CltUi; cit, bcuu~cu (ct.)y (p~-~ 
nání, počínání si; nuauftčinbi. užiti, (pv~)užíva~l, upot;;'.eb:t~ 
\jc!3 _ neslušné chování n si I.ČQhO; y ~;:t~It.kovatl,. vykOl'lstl~l 
počínání. 'o; tezItl z. Č,'hO; lm v~e~c.genf)c.lt 

bcueillc1t (S.nm cl., S-m ct.) 1_ (U)ChOPIt:. s.e pnlezltost;i 
záviděti nepřáti komu 'o· -b I d. iU ct. _ UZltl čeho k čemu; cm 
závistivý; _s-wcd, -s-wiir· I retf)tsťraftiges llrtf)eiI - použ!.!i 
Mg závidění hodný. I právoplatného ro~s~dku i lUl' 

~cueill1tltg závidění čeho g:nltusi.\tleďe ':' ,pOUŽItI k nabo-
komu. zenskemu ucelu. 

líettelmbnr pojmeno vatol-I ~cuiii;}tlt!j,. ~c~mi;uu!l. ~-
ný. potřebel1l, UZIVal1l, (pO)UZltl; 
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_ bon @crocrffcrn užívání, upo
třebení, (po)užití vod. 

fBcuiií;uugs - bcwiUiguug 
povolení k (po )užívání n 
k upotřebení; -couicus = 
_ocroilIigung ; -frift lhůta k po
užití; -t:cdjt právo (po )uží
vací, právo užívati čeho. 

fBCU3tU benzin; -fa hU to
várna na benzin; -t:cdifica' 
Hou čištění benzinu. 

fBcn~oc benzoe; -~at3 pry
skyřice benzoová, benzoe; 
-fiiut:c kyselina benzoová; 
-fiiut:cfúbril továrna na ben-
zoovou kyselinu. 

fBcu30tttfiittufabrif továr
na na benzoinovou kyselinu. 

fBcu30!fabrif továrna na 
benzol. 

bcobadjtcu (cL) pozorovati 
co, hleděti, zříti nač; bedliv 
býti, šetřiti, dbáti čeho, za
chovávati co; e-e í3'rift _ lhůty 
bedli v býti; 3ll _be @wubfcr12e 
pravidla(zásady),jichž nutno 
dbáti n šetřiti. 

fBcobadjtct pozorovatel. 
fBc~badjtuug pozor,ov,án,í 

čeho, zretel nač; zachovavanl, 
šetření čeho; nuler ~ aUer Um< 
ftcrube přihlížeje (-íc, -íce) ke 
všem okolnostem; _ ber @e, 
genfeitigfeit šetření n zachová
vání vzájemnosti; cíl fef)ft au 
ber _ ber @egenfeitigleit vzá
jemnosti není dbáno n še
třeno; vzájemnost není za
chovávána; ke vzájemností 
se nehledí. 

fBcobadjtuugs-gabc pozo
rovací nadání; -hl~t: rok po-

zorovací; -od, -pojteu po
zorovací místo n stanice. 

bcodlct:tt (S. 3lt eL) ustano
viti, určiti, zříditi koho k čemu; 
uložiti, přikázati, naříditikomu 
co; 3u el. oeorbert tuerben určen 
bS,tik čemu; S. ift 3lt ct. lieorber! 
někomu jest něco nařízeno, při
kázáno; ::5. au lidi _ obeslati 
koho; S. uadi e-m .vrte (9tU) _ 
vvslati koho karu. 

o fBCOtDcruug příkaz; ustR
novení, zřízení; obeslání; vy
slání. 

licpfii~rctt (eL) koly opa
třiti, okolovati co. 
bcpffan~cu (ct.) osázeti co 

čím. 

fBepf!au3en, fBepf!an3ttttg 
bcr ®trajjen (mit Q3crunten) osa
zování silnic stromy; (vy-) 
sázení stromů podél silnic. 

bcpffMtct:n (et.) (vy)dlážditi 
co; náplast přiložiti nač. 

fBepf(ajtetnng dlažba, (vy-) 
dlážděnÍ. 

bepf(iid'cu kolíky opatřiti, 
okolíkovati co. 

be.j.lf!iigeu '(z)orati, zorá
vati co. 

licpfoiten opatřiti fošnami 
n veřejemi co. 

bepft:opfeu u-, zacp(áv)ati 
co; roubovati, štěpovati co. 

liepft:iittl)en (S'.) dáti n ud.ě
liti komu obročí n prebendu. 

liepfanfeu plaňkami 
prkny 0-, přehraditi. 

bequat:tiet:en (S'.) ubyto-
vati koho kde (u kohoL 

fBeqnadiemu!,! u by to vání. 
fBequadiet:uugs - commif

fiit:ubytovací komisař; -fOltD 
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fond ubytovací; -gcbiit: po
platek za ubytování; -geIDet 
ubytovné; -paufdja(e výmě
rek n úhrnek n paušál ubyto
vací. 

bcquem pohodln,)'; příhod
nv.přiležitý. 

"6equemeu upraviti, zaříditi 
co dle čeho; přizpůsobiti co k čemu; 
iidj _ učiniti si pohodlí; fidi 
3l! et. _ při-, svoliti k.čcmu; pod
voliti se, podrobiti se čemu; 
fidj uadi et. _ spravovati se, 
řídi ti se čím 

bequemHdj pohodlný (-ě). 

fBeqnemHdjfcit pohodl
nost, pohodlí; příležitost, 
příhodnost; jcbe _ einraul11w 
poskytnouti všecko pohodlí. 

bet:aiuen omeziti, obme
ziti, ohraničiti. 

betatl.}cn (eL, též iílier cL) ra
diti se oč II o čem; S. _ raditi 
komu; raditi se s kým; _De eHl11" 
me poradní n poradný hlas; 
_be~ Drgan poradnS' orgán; 
_'De{j uub lieí111tad)tel!be~ Drgan 
orgán poradný a posuzující 
n dobrá zdAní podávající. 

bet:lltljjd,íagcn 11dj (ntit 
S-nt lióer et.) raditi se s kým oč; 
-D poradný. 

fBet:atflfd)Iagnug porada, 
úrada, potaz. 

fBet:lltljuu!J porada, úrada; 
et. il! _ 3ieQel1 raditi se o čem; 
e-r ,[Oífttmmnlti'l \lúraníigef)cube -
porada pl-ed hlasováním. 

fBetat~uug$-pt:otoeorr po
radní protokol; zápis o po
radě n porady; -faa! po
radní sál; -ffhume poradní 

n poríJ:dný hlas; -~immet: po
radní světnice. 

bet:llubeu (S.) oloupiti, o
brati koho; zbaviti koho čeho i 
připraviti koho oč; odníti komu 
co; iidi e-r ®adie _ zbaviti se 
čeho; liel'auot Idu bC(l @eliralldie~ 
bcr íBermmjt zbaven býti roz
umu; lieiber íBeine lieraulit bez
nohý. 

!8ct:aubuttg bcr perfiinlidieu 
í3'rcif)eit zbavení osobní svo
body, připravení o osobní 
svobodu; _ e-(I @ralie>5 vylou
pení hrobu. 

bet:iiumen hor Driidiige @C. 
fteiuftiiďe _ odraziti n odtrh
nouti kusy skály. 

betllufdjeu 11dj ope oj)i!i se; 
-D opojný; liermtldit opoJený, 
opil". 

fBetanjd)ttttg opojení, opi
lost; in _ v opojení, ve zmá
mení smyslů, jsa (-ouc,-ouce) 
opojen (-a, -o, -i, -y, -a). 

fBet:betií;-beet:e bobule dři
šťálová, dřišťálka; -duDe 
kůra dřišťálová; -wUt:3d ko
řen dřišťálový. 

fBcrbetii1e dřišťál. 
fBetbedí;en-jtt:llnd) dřišťál. 
bet:edjeubatvypočítatelný. 
lieredjncu vypočít(áv)ati, 

vypočísti, spočítati; e-u \.I3Jan 
_ sestaviti (si) plán; fid) mít 
S-nt _ (s) účtovati se • kým; 

vyrovnati se n vypořádati se 
s kým; @eIb _ počítati n spo
čítati peníze; 3Jt @efbe _ spo
čítati v penězích; e-e í3'rift
počítati lhůtu. 

fBet:edjltttltg súčtování, vf,'-
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počet; _ e-t \Srtfl počítání n žaloba z obohacení: -mittel 
vypočítání lhůty. •• . prostředek bbohacovací. 

!8ered)uUu!l$. commtlfu:m berehtigeu (na čisto) vy-
súčtovací komise; -t,lrotocof( praviti; do poi'ádku uvésti, 
sučtovací protokol; -fd)HiffeI uspořádati co. 

klíč početní; -weife způsob !8ereiuiguug uspořádání 
výpočtu n výpočetní. , čeho' _$-commiHiou komise 

bered)tigeu (S. au et.) oprav- k p~ozkoumání státních učtů. 
niti zplnomocniti koho k čemu. bereifeu (e!.) .~~stovati .:d~, 

mered)tígte(r) oprávněný kudy, po čem; proJItl co; obeJI~l, 
( ) O bj ezditi, objížděti co; ómtft 
-e~cred)tiguug oprávnění, zjezdilý, zcestovaný. 

právo, oprávněnost. berelt (au et.) hotov(ý), při-
!8ered)tiguug$-gruuil dů- praven(ý), přichystán, při~ 

vod opravňova.cí; _uduuile chystany k čem~; er. - l)al!~lt 
opravňovací listina; -:;eug< míti co pohotove; - ftel)en, ltd) 
Ui$ vysvědčení opravňovací. _ l)aften býti připraven n p~-

bereileu (et.) mluviti o čem; hotově; j1d) 3U et. - mad)en pn-
d f',f, praviti se, p'Hchystati se, ho-

rokovati, ra. i~i se o čem; :':t toviti se k č,mu; _ jí'in hotov 
mil S. _ radItI se, rokovaLI, 

" v u ochoten b.~,ti; fid) 3u et. -jednati s kým o černi ~~. - pre- l' . . h t 
mluviti, přesvědčiti koho; 0- ctWiren proh aSI tl se oc ? -
balamutiti koho; S-m et. _ na- ným k čemu (u s inf.); proJe-
mluvi ti komu co. viti ochotu k čemu. 

'I i berciteu 1. pi'ipraviti, při-o 
bereilfam, bereilt vym uv- uchystati; (z)hotoviti, dělati; 

ný, výřečný. . t' 1 'k 
!8ereofamfeitvýmluvnost. 'lfqneien - phpravova I e 'y; 

®d)\l.Jierigfeiten _ působiti u či
fleregt zmíněný, dotčený. niti nesnáze, vaditi, překá
!8ereid) obor, obvod, okruh, žeti čemu. 2. e-e @egettÍl _ je

okres j působiště; pravomoc, zditi (koňmo) po krajině; 
příslušnost; dosah; im .. e Íler óerhten jízdný; jid) óerÍ!ten mu< 
@emeinÍle v obvodu obce; d)en opatřiti si koně. 
přen. význ. pokud se týče o~ce; !8ereiter připravovatel, 
Dall negt im - f-r mladít to Jest. zhotovovatel; pojezdný; 
v jeho moci. štolba, podkoní; jiitjtlid)er .. 

flereid)ern (3. mit el.) obo- knížecí pojezdný. 
hatiti koho čím; fid) .. obohatiti . flereHfedig ochotný, u
se; j1d) auj Sťoften S-ll .. obo; služný. 
hatiti se na útraty koho. fBereitljaltlmg (ber Il3jerÍle 

!8ercid)eruug obohacení. le.) pohotovost (koní atd.). 

fBereid)eruugs-gefllir PO- !8ereitfd)aft hotovost, po-
platek z obohacení; -Hage hotovost k čemu; (vojenská) 
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hotovost; in _ pohotově; et. 
in _ líaften II f)uóen míti poho
tově n připraveno co; _S-3Uo 

Iage pHdavek hotovostní. 
!8ercituu~ příprava i -$

ad, -s-wetfe způsob pří
pravy. 

flereitwirrig ochoten, o
chotný, uslužn}'; adv. ochot
ně, uslužně, rád. 

flereueu (e!.) pykati, lito
vati, želeti čeho. 

flereueuswed politování
hodný. 

!8erg hora, vrch; _e hory, 
doly; tauóe _e hornina jalo
vá; kámen; aUc _e Ilerjpred)en 
slibovati hory doly; mít et. 
l)inter bem _líalten skrývati co; 

tajiti se s čim 
fl erg -ali, -aflluíid$ dolů, 

s hory, s kopce; -!lU na
horu; -aufCIuiids) vi, _au; 
_lifler přes hory; -unfer vi, 

_aJí. 
!8crg·aliljaug horská stráň, 

horský svah, horské úbočí; 
-acl'er horské pole; -atler 
rudná žíla; -Ilfabemie horní 
akademie; -alauu kamenec: 
.. amt horní u báňský úřad; 
-augdegeufjeit horní věc II 

záležitost; .. arbeit horní 
práce; -arflelter horník, 
horní dělník, havíř; -ad 
hornina; li_ariig na způsob 
hory, podobn.ý hoře; -tlt6t 
horní lékař; -ajd)e horská 
modř; -aft,liraut horní aspi
ranti -flalfam nafta; .. flau 
horní dílo; hory; důl, 
báně; dolování, hornictví; 
_6un (óe)treióen II fiif)ren těžiti, 

dolovati; -flauacticugcfef(. 
fd)aft horní akciová společ
nost; -flttuauffeljer dozorce 
horní; -flaufleamte(r) horní 
Medník; -flauflelji.iroe horní 
Mad; -flauliered)tiguug prá
vo dolovací; -liauliefťlJríiu< 
fuug obmezení dolovací; 
-flaulicfi~cr vi, lBerg\l.Jerfllóe' 
j1l,ler; -liaufletriefl provozová
ní hor, dolováuÍ; -liaubc< 
ttieli-flefdJríinfuug obmeze
ní dolování; -flauflettiefl$
feiter správce závodu n díla 
horního; -liauoicuitfladeit 
horní služebnost; -flaufouo 
horní fond; -flauftiftuug po
klid v dolování; zastávka 
v dolování, přerušení do
lování; -flau - gemeiujd)aft 
zá vodnictvo horní; těžíř
stvo; .. baugeuťlifeufdjaft 
společenstvo horní u báňské; 
-liaugefeflfd)aft společnost 
horní n báňská; těžířstvo; 
-flaU!Jelucrlie živnost horní; 
-baugcluedjd)aft vi, lBetgge< 
\l.Jerrjc!)aft; -fl au u. ~littelt-ge< 
luedfd)aff horní a hutní zá
vodnictvo; -flaufojteu ná
kladhorníj -baufullOe nauka 
o hornictví, horoznalství; 
-liaufuuiliger horní znalec j 
-flaufuuft umění hornické; 
-fla1tfd)u(e hornická n horní 
škola; -flaUttttterucbmer tě
žÍř, horní podnikatel; -fl au· 
uutet1tebmuug podnikatel
stvo horní, těžařstvÍ, těžíř
stvo; -flauberflot zápověď 
dolovací, zápověď dolovati; 
-flaubedei~uug uděl u pro
půjčení hor; -litttt:;ebeut hor-
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ní desátek; -lialt5efJelttent~ ředitelství; -DttedOt horní 
fd}iilliguug náhrada horní- ředitel; -tlifttid obvod n 
ho desátku; -lieamte(t) hor- okres horní; -tli$~ip(ht ká
ní úředník; -lietlatf horní zeň horní; -eigentfJum hor
potřeby i -befJiittle horní ní majetek II vlastnictví n 

úřad; li-liefJiitMid} z horní- právo; -eigentfJiimet ln aj i
ho úřadu po- n vycházející; tel II vlastník hor; -cugc 
horním úřadem vydaný; adv. průsmyk (horský), soutěska 
od horního úřadu, horním (horská); -ettticn, -cutitiitcn 
úřadem; b_be(lÍ5rbfi~e ~erfii~ horní tělesa II objekty; -et~ 
gllng opatření horního úřadu; fotbetttl$ = 5Bergbebari; -Ct5 
b_bef)orbliclje ~erleif)lmg0urhmbe chudá rudovina, ruda; -er~ 
propůjčovací list(ina) hor- pedant horní čekatel II ná
llího úřadu; -lic1el}uuug pro- padník; -řad} odbor horní; 
půjčka hor n horní; _L1eleL)ltllllg -faI}tet horní kontrolor; 
ertf)eifeu uděliti horní pro- -farl spadlina hory; shrnutí 
půjčku; -lielefJltlUtg$liticf dolu; -fatlic okr, ochra i 
list na horní propůjčlm; -fatlhuiifJlc mlýn na okr n 

-bettidi v;, 5BergbOlloetrielí; ochru; b-fct'tig sešl,ý při 
-blau horská modř; -braun horách i -fcfte ochram'á 
umbra; -litiCf horní list; skála, ochranník; -fett ka
-litubct!atle pokladna brntr- menný olej, nafta; -fiuau~~ 
ská (hornická I i -lit'ubet- gefet; finanuní zákon horní; 
latlcu$ - bctmiigcn jmění -fleďclt osada horská n hor
(hornické) pokladny bratr- nická; li-frci: b_ireier @runb 
skéj -buď) horní kniha; pozemek, kde každý může 
-Jud}fiifJtuug zapisování do kutati, dolovati; cin @ruub ift 
knih horních; -bud}$aU$3ug, 6_lrei na pozemku může ksž
-flUd}$Crttítd výpis z horní dý kutati, dolovati; -ftd~eit 
knihy i -cametaIgefclr ka- svoboda kutací, svoboda do
merální zákon horní: -came~ lovací, horní; -ftol}ue desá
raHare kamerální poplatek tek horní; -fU~te dovoz, PO" 
z hor, výsostní taxa n popla- tahhorní;_fiifJtCt:horskýpl'ů
tek horní; -camcrahuil1en< vodce: -fiif}t:edíud} knížka 
fďJaft nauka o horním poli- horského prllVodce, knížka 
tickém hospodářství; _calt~ průvodčí; -fiH)tCtOtbuuug 
Mbat kandidát n čekanec řád horsk3'ch průvodců; 
horní; -cal1e pokladna bái'í- -flt)JtluCfcu horní vozatnj
ská n horní i -couuniffiit stVl; -gebtattdl zvyk horní; 
horní komisař; -eomlttiffa~ -gcfiifie důchod II výnos hor
tiat horní komisařství; ní; výtěžek horní; -gťI{J 
-btCttft služba horní; -Di~ žlutá hrudka, žluť horská; 
recHolt horní ředitelstvo n -getid}t soud horní; _gec' 

Největší a rH~j:zevrl.lbnější pomůckou k dokonalémú' 
. seznání řeči české a německé je 

NEMECKO-ČESKÝ SLOYNÍK. 
Za pomoci četných odborníků 

sestavuje .. pI'eh1íží 
Dr. V. STERZINGER. Dr. V. E,MOUREK. 

. Sl(j~en sPQlečnlJu pečlivou. prací pře četných učenců a 
znalců Jazyka českého i německého je nový slovník·8 p 0-

lehlivtm a dokonalým rádcem všech, kdož překládají 
z němčmy, nebo studiem německého. jazyka se zabývají. 
1 Něm~.c! zn::jící výraz své, mateřštin.:,: ~hce-Ii jej česky 
z:lumomtI, najde tu bl'zpe(íneslovo spravne. Možno říci že 
dll o vyčer~ává vš~chen.m,at,eriáI óhou j azyků,'po
kud se slovmkově obsahnoutl dR. Uprava přizpůsobena osvěd.' 
ií~né m<;,thodě, slo;,níku .8ítchs.-ViIlato:va, leč přes to je slovník 
dIlem puvodmm.: rermmologle techlll<;ká zpracována tl:! jako 
dosud nikde. Cást grammatická je v těsném styku s' části 

. slovníkovlJú,Ve slovnílmjsou obsažena: slova fráse pří
sloví a pořekadla německá i cizí slova'. Míst~pis, 
hor 0- a vod opis jsou v differenciálních výrazech zastaTI
p~ny. I~oode,rní vÝr:.~zy z; ()b.?r~ s,ámosprávy,poli~, 
trky a luznych naqzenl vereJnyeh' správně jsou· 
uvedeny. 

Slovn~k. na ,takových z~ldadech založený a d~kladně 
]Ipracovany Je dIlem pro lIteraturu i praktický ži
vot vysoce důležitým, ba možno fíci,je to jediný 
správný pramen řeči české a německé. Veškeré 
školy li ústavy vzdělavací, knihovny veřejné a souktomé 
úřady 8tát~í a samosprávné,závody průmyslové, obchodni 
a hospodárské, a konečně každý vzdělaný jednotlivec. n a
leznou Y -novém slovníku pomůcku v každém 
ohledu cennou a llžiteěno.!1. . 

"Německoěeský .sloVlllk" výchází v sešitech o 40sťr •. 
leL 8" po 40 kro Celkem vyjde asi 65 sešitů .. Předplatiti 
lze. i poštou na 5sešWl. 2 zlo, na 10 sešitů 4 zl. Na požá-
dání pošle se sešit na ukázku.. . ., 

Díl I. dosud vydaný obsahuje hesla A-Juxten. (XVI, a 
1374 str.) Ceual4 zl, ve l'lvláštnÍpevhé vazbě 15 zl:50 kro 
Desky na každý' díl po f zl. . . 

NakladatelsMJ. Otfy Y'Praze. 
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údjgaDI.Hleat horní advo- horní inžen3'r; -ingeniem:· 
kát; _gcddjt$barfcit horní eorps sbor horních inženýrů ; 
soudnictví; -gerid)H\orb> -tnf.j;ledor horní inspektor; 
nnng soudní řád horní; -gc· _jodj sedlo horské, proluka 
-ridjtsii~ung zasedání soudu horská:_ÍUugchoi'llÍ chlapec 
horního; -gcridjtsfnbitifnt n synek; -fUfe! hornice; 
zástupce n náměstek soudu -tfeib hornickv oblek n oděv; 
horního i -gcddjfSfubftiht· -Hnf! rozsedlina horská; 
třou soudní substituce hor- _fnappe horník, horní dělník, 
ní; _gerid)gucrfantttthmg havíř, kovkop; -fua.j;lpjdjaft 
schůze soudu horního; -ge. hornictvo, horníci; horní 
fď}IUOreUCr horní přísežný; bratrstvo; -fuappjd)affSeaife 
-gefeJ; zákon horní; -gefci?- bratrská pokladna (horní
bnd) zákonník horní; -gcfeJ;· cká); -ťuavpiď)aft$caffcn· 
gdinng zákonodárství hor- uoritef)cr přednosta bratrské 
ní; -gcftift nadání hornické; pokladny (hornické); -fued}t 
_gclUcdc těžař, těžíř; horní horník, horní dělník; _foljle 
závodníkj_gelUcdfdjaft(hor- kam.enné uhií; -frci1lc křída 
ní) těžařstvo, těžÍřstvo; -gc. skalní; -fUi1fcr měď horní n 

lt.Hl!jU{jCH zvyk n obyčej hor- důlní; fn~ horní kuks, po
ní; -gipfeI vrchol hory; -g0111 díl, tříza, tříže; -{ad}tcl' látro 
horní n důlní zlato; -gren3e (míra) horní; -hmb hornatina, 
horní pomezí, meze; -grube horská krajina; b-Ianfcu tě
důl, hory, báně; -f)a!1Ie (ja- žiti, dolovati; b-!iinfigpo hor. 
lová) halda, (jalový) odval nicku, hornicky; -leDel' horní 
{kamení); -lJllnbd horní ob- kůže (plovoucí asbest); hor
chod, obchod horními vý- nická kůže (část odě"u); -fcljcu 
robky; b-lJad neroztavný, léno horn;; b-leljeu$[lefugi 
neroztavitelný; _ljang=_alí. oprávněný uděliti léno horní; 
nang; -ljal'6 horní klej, horní _fcljcusbcljiirilc horní úřad 
smola, asfalt; -ljiiuel' havíř, lenní (úř.d udělující horní p,opůjčku); 
horník, horní dělník; -l)auj.lt· -Idieusfiiljigťeit způsobilost 
1!tli1tlt horní n báňský hejt- k lénu hornímu; .cI opráv
man; -banptma1tltfd}aft hor- něnost uděliti horní propůj
ní hejtmanstvÍj_l)auj.Jtmann' čku; pa", způsobilost nabýti 
idjaft$caffe pokladna horní- horní propů.jčky; _lcf]eu$· 
ho hejtmanství; -ljan$ ha- ta~c taxa z horních propůj
vírna; -l)crr horní pán, ma- ček; _lCflCU$triiget majitel 
jitel n pán hor; b-fJodl vysoký léna horního, horní lenník; 
jako hora; -[)0{3 důlní dříví; _maltu havíř, horník, kov
-l;uut díUní vozík; _, unÍ) kop; b_mihmijdj po horni
~iittcnlUetf$eaífc pokladna cku, hornicky; -lluumfd)aft 
horní a hutní; -htgeuieul' horníci, hornictvo; -tttanu< 

Něm.*česká terminologie úřední a právnická. 11 
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filmb stav hornický; -mate~ !c~tfan5e{ učitelská stolice 
darhm horní potřebYi -mci~ prá;ra horní:10 i, -regaI horní 
ftcr hormistr, naddůlnÍ; hor- If't~~i{atl, hornI vysost; -rega~ 
ní II báňsk}' správce; -mttte! ~" horní regalita; lI-rc~ 
hornina nerostná; jalový úlo- garsntii~ige ~6gaóe horní 
žek, (jalové) mezihorstvo; dávka regální; -regijtcr rej
-ttaj:lÍjta zemská smůla, skal- i střik horní; -referbat "ý
ní olej, živice; -óllct'amt hradahorní, vyhrazené právo 
vrchní Mad horní; -iifoUl)~ horní; -rcbtcr horní okres, 
mic borní hospodářství; -ol obvod, okruh, revír; pánev; 
kamenn.ý olej, petrolej; -orl:l~ -rebicdican1tc(r) úředník 
nuug horní řád; b-orll~ horníbo okresu n revíru; 
uuugsmiifiig řádu hornímu okresní n revírní úředník 
vyhovující; adv, dle horního horní; -tid)tcr horní soud
i'ádu;-lH~á) asfalt; -llerjoltafc ce;. -roUe jalová sýpka i 
horníci, hornictvo; -lJ~t)iicus -riiďeu hřbet n čeřeĎ hor
horní lékař; -plattc horská ský; -fad)c horní věc n zá
planina; -poli5et policie hor- ležitost; -fnft asfalt; -1a15 
ní; b-lloH;eiIid) horně poli- kamenná n skalní sůl; 
?,ej?í, p~l~?ie ho;-ní se týka- -jd)al:lc horní škoda; -íd)ci~ 
JICl, POlICll horl1l vydany, od buug rozhraní horských ter
policie horní vyšl.ý; 6-1Joliad, rainLl, ložisko mezi rozlič
lic\lť 93erfiigullfl policejní opa- nými terrainy; -fd)cttcf 
tře::lÍ,o boru ~orního, opat~ení témě n vrchol, hory; -fá)iď)t 
polICIe honu n oboru hormho; vrstva horska sloj' šich
::'pt'aftHnuthorní praktikant; ta, řádná práce; -fd)idJtmei~ 
_iJtibntred)tsoukromé právo ftcr šichtmi:3trj -fd)fag hor
horní; -probierer zkoušeč ské pole; -fd)ntieb horní 
horní; probíř (horní); -pro' kovář; -fd)mie~e horní 
bud horní plodina, výtěžek, kovárna; -fd)rdbcr horní 
výrobekj_probudC1H.Ht$wcis písař; -idjttfb dluh horní; 
v.<'}raz horních výtěžků; -pro~ -fá)ule horní, hornická ško
CC1$ rozepře, spor, proces la; -fďJiHer žák hornické 
horní; -pr(lecf$fe~tc nauka školy; -fd)utt = ~ergroa:e' 
o horním sporu n řádu pro -fegcu výnos, zdar hor ~ 
spory ,1>orní; -qt!~UC pramer; -jeH, la.n? hS',rní; -tenat 
hor~ky; _tatlj banska, honu horm senat; -ltfbct' horní n 

rada; horní, báIl.ský rada.; důlní stříbro; -itaM horní 
-rcď)nung horní Ú(;ty; -rcd)t město; -fteigcr důlní, po
právo horní; b-red)tHd) 1101'- důlní; -ftift nadání horni
ně právní, po horním právu, cké; -ftoUcn štola; -ftrafie 
dle horního práva; lí_l'edjtli~ horská silnice, cesta; -ftreďe
d)el' !Senathornísenát;_red}ts' pohol'í; -jtrom (horská) by-
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střin3.; -ffufe nerost pomí- pokladna horní správy; 
šený jalovinou; -ftttr~ sesutí -wedsantl)ciI viz ~el'gt~eH; 
hory; -lná)t chronická otra- -llledsllaf)u dráha horní n 

va kovy (nemoc hornikůl; -ft» důlní; _ltledsba~lt-lIaubc~ 
itcm horstvo; -in!g živice; wiUigultg povolení stavby 
-tedjutf horní technika; horní dráhy; _wcdsúealtl~ 
-tf)CCt horní n skalní n mi- te(r) horní n báňský úřed-
nerální dehet; -t~cH hor- ník; -wcdsllc~arf horní 
ní díl, podíl na horách; b-Her potřeby; _wedsllcbicuitc> 
nesmírně hluboký; -torf te(r) horní zřízenec, služeb
horská rašelina; _trnď)t hor- ník; -wcdsbe{ef)mmg horní 
nický kroj; _tdimlltcr zří- propůjčka;_wedsllcfii,er ma. 
ceniny hor j fI-Ubítá) po jetllík hor, horní pán; -1l.lcdS~ 
hornicku, hornickým způso- lIetdcb dolováni, těžení, zá
bem; -mtiforut hornická n vod horní; -ItlCdscouťeiiiolt 
horní uniforma, hornický horní propůjčka n koncese; 
stejnokroj; -urbar desátek, -Itledscoltccfiions - bedei~ 
urbura horní; -ltd~ciI roz- ~Ultg udělení horní propůj
sudek horního soudu; -ber' čkyn koncese; -l1ledslliftrid 
fai; základka; -berjai;mauet = _biftrict; _Itledseigcu< 
z.děná základka; -berfcí?er tfJUUt vlastnictví n právo 
zavážeč, zakládač; -ber' horní, právo k horám; ma
ifiiubige(r) znalec horní j jetek horní; -wedseigclt, 
-berltlaHer horní správce; t~iiUtcr pán n majetník hor; 
_l.Jetll.laftlmg horní správa; -wedseifcnba~u železnice 
_l.Jerltlcfer=-\;ermaitel'; -l.Jor~ horní; -il.ledser~euglti$ v;' 

fllault přípřež horská; _bor~ _\Nrf~:probuct; -wctgfro~lte 
fprttng vj'stupek horský; horní desátek; -l1ledsge~ 
výspa; -11.lildJs horní n zemní IIraud) zvyk n obyčej horní; 
vosk, ozokerit; -walb horský -Itlcd$gcrcd)tfamc oprávně
les: -waU horní val; skalní ní horní; -wedsgcfcUfá)aft 
násep; _Il.laub stěna horská; viz _6angejeffjd)ait; -lllCdsgfiiu' 
hor. batoh, hlyba skály; -lllar~ !liger horní věřitel; -lllcdS~ 
betu dozorce, zkoušeč kovů; gut statek horní, hory, doly, 
-Il.lafier horská voda, by- báně; _ItlCdS~ltltt důlní vo
střina; -Itleg horská cesta; zík; -ltlCdl3 - ~IJPotfjefeu~ 
cesta k dolu: -lllcibC horská bud) horní kniha hypoteční; 
pastvina; -túcrf hory, doly, _werf$inlluftde horní prů
báně, horní závod, dilo hor- mysl; _lllcdsiuipectlolt do
ní, důl; _lucd!3abgallc horní hlídka n dohled horní n na 
daň, dávka; _luedsab1tlhti~ hory; _\nerfětn;:pectiolt bmcf) bie 
ftratiolt horní správa; \8ergBe1)orbe dohlídka n dohled 
_Il.lcdsabmhtijtratíoltscafie horního úřadu na hory; 

11* 
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_lucdsfojicu _J:cmlúften; , fuug ústava horní; _tucds' 
_tucrfsfuubc vh _banIuntej bcrgfciď) horní narovnání, 
_Iucdslcituug správa horní; smír horní; _tucdsbedag 
_Iucdsmafď)iuc horní stroj; záloha, pi'íděJ horní; náklad 
_tucdsmaf7 míra horní; na těžení; _tucdsbcdags' 
_luCd$uoifJlntrftclt potí'eby fď)ufD dluh ze záloh, přídělů 
horní; _lUcd$objeet hory, horních; dluh z nákladů na 
doly, báně, důli -tucds' těžení; _lUcdsucdciÍ)tmg 
ťirDUUltg řád horní; _Iucds' propůj čení hor; _11.1cdSbcr' 
l-lt'oDud plodina, výtěžek, fei()uugsbefJiirDC úřad pro
v}Tobek horní; -tucds' půjčující hory, doly; -tuCds< 
prODltctclt()auDfcr o bchod- uCdeif)uug!llrcď)i horní prá
níkhorními výro bkYi-lUed!ll' vo propůjčovací; _tucd!lluer' 
pt'ollttdeu-uerfdJlci~ prodej miigett jmění horní; _lllcd$' 
horních plodin n výtěžků n l.Jcrftihtbigcr horní znalec; 
výrobků; _lued$j.Jl:oIlUdcu- _lUcd!lluedrag smlouva n 
ilcrfď)lcif1amt úřední prodej úmluva horní; _lued$uCr< 
plodin II výtěžků n výrobků luauMe horní zájemci, zá
horních; _tued!lllJrODudeu- j e111l1íci, účastníci; -Il.lcd!ll· 
ucrfď)Ieifleafi e pokladna ú- uortidJtuugeu horní zaří
ředního prodej e horních plo- zení; _tucd!llll.lcg cesta těže
din n výrobků; -lUed-$13ro' ní; -lUcd!lllUíf1eufď)aft = 
lHtdCtt - uCrfd}feifibirediolt _óantunbe; _11.1cd!ll6ugel)iirpří
ředitelství prodeje horních slušenství hor; -lUcd!ll6IUCď 
v},těžků n výrobkll; -ílJcds' účel dolu; -lUeíelt hornictví; 
íltobudeu - uerfď)IeHlbircl> -lUefcuseIetlC hornický elev; 
tiouscaffe pokladna ředitel- _llJcfeuabmiui[tratiolt!ll.caf1c 
ství prodeje horních výtěžků pokladna horní spl'ávYi 
n výrobků; _tuerfs~t'(lbuden< _ludtCt důlní větryn vzduch; 
uerfdJleif1-faťtcrei skladiště -lUídfď)aft horní hospodiř
horních plodin n v},těžků; ství; -l11iffenjď)llft = _óall' 
_Iucdstcgantittl'egalita n vý. runbe; -3el)eut desátek horní; 
sost horní; b-Itledsreiď) bo- _;el)entcutfď}itniguug náhra
hatý n hojný báněmi n doly; dazahornídesátek; -5dJeut~ 
_luerUfad}c horní věc n zále- cutfď)iibiguugs - ccmmiffbm 
žitosti -ílJedSlfircngmHte{' komise pro náhradu za horní 
maga5iu horní skladiště ti'a- desátek; -5eljente(t) přijímač 
skavin; -u,ledSiieucr horní horního desátku; -5el)Cut· 
daň; _lUcdstcicí) horní ryb- geuufs požitek horního de
ník; _Itled$lmtcntef)mcr do- sátku; -shm horní cínovec; 
lovník, podnikatel horní, tě- cín (samorodý); -6tuucbcr 
žař; _lUedstmterueI)1UUU!J I samorodá n skalní rumělka. 
podnik horní; -wedsuerfa1' metge - fi1rbctungsfttcďe 

jalová chodba n střída: -rO~u 
odplata n odměna za 'uscho
vání; odměna za zachránění 
věcí při ztroskotání lodi. 

bergeu (S. \Jor S.) chrániti 
koho pred kým n od koho; fidj _ 
chrániti se čeho. 
~Ctguug zachraňování; 

-s-atbeH práce zachraňo
vací (při povodni atd,) 

~eriď)t zpráva, návěští, 
oznámení; íBaluta nad) _ hod
nota dle návěští; e-n _ aó. 
lorbem o \Jerlangeu žádati 
zprávu; e-ll _ eil1f)olen opa
ti-iti si o čem zprávu; e-n 
_ lióer et. erítatten dáti, podati 
zprá vu komu o čem; _ aul Um· 
jcf)lag lióer e-e ílCeinjdjrifi be~ 
~ctel1\JeraeiÚ)uiífe~ unter IlfnjÚ)lnjíl 
ber (o íammt beu) \Jeqeid)neten 
~cten zpráva na rubu sezna
mu spisů na čisto opsaného, 
se spisy seznamenanými. 

~criď)t-etftltttct zpl'avo~ 
daj; -erftattuug podá(vá)ní 
zpráv(y), zpráva; 3ur _erftat. 
tung (iióermitteln o eil1jenben) (za
slati,) aby podána byla zprá. 
va n aby podal (-a, -o, -i, -y 
-a) zprávu (o čem); anr nm: 
ft1inbHd)el1 _erftattnng untn ~n· 
\Ú)fllj~ ber eilljd)fagigen ~ctel1 aby 
byla podána zevrubná zprá
va a byly pti pojeny příslušné 
spisy n aby podal (-a, -o, i-, 
-y, -a) zevrubnou n podrob
nou zprávu a připojil (-a, -o 
atd.) příslušné n vztažné spi
sy n aby připoje příslušné 
spisy podal zevrubnou zprá
vu (o č,m); -gebcr zpravodaj' 
ll-miifíig ve způsobě zprávy; 
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j ako(ž~o) zp;áva(;l); -fď)rci, 
beu plsemna zprava. 
~cddH$ -beHage Pl'íloha 

zprávy; -brief písemná zprá
va; list se zprávou; návěští' 
-entll.mrf náčrtek zprávv; 
_rulitif zpráva na rubriče. 

berid)tcn (S. liber eL) zpra
viti koho. dáti zprávu. podati 
zprávu 'komu o čem, o'známiti 
komu co. 

betiď)ttlleu (d.) opraviti, 
opravo:'?'ti co; uspořádati co; 

zapraVItI, vyrovnati, zapla
titi co; 6eríÚ)tigt zaplacený, 
zapravený atd. 

mcriď)tíger oprávce, opra
vovatel. 
~edď)tigu1tg oprava, 0-

pra vení; uspol'ádání; zap la
cení, zapravení; _ \J011 :vrucf< 
fe1jlern n. UnriÚ)tíg!eitel1 oprava 
tiskových chvb a nespráv
ností; _ be>3~9atóeftanbe~ o
prava skutkové povahy; 
_ \Jerlangen žádati (za) opra
vu čeho. 

~eriď)tig~mg$-art ZPŮSO? 
opravy; zpusob zapravem i 
-littbgd opravný budžet; 
-ltotc žel. opravný lístek, o-
pravné oznámení; -teIc~ 
gtltmm opravný telegram; 
-uerfafJrclt opravné i'ízení. 
bedď)Wď) \Jorfegeu (et.) před

ložiti co se zprávou; bie ~11. 
aeine _ erítaíten oznámiti (co) 

zprávou. 
beriefelu svlažovati, za

vodňovati. zalévati. 
mCrtejeiUttg$-altlage zří

zení zavodňovací, zavlažo
vací; -cltltaí zavodňovací 
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stoka; -grllbcu zavodňovací 
strouha; -fiil,rllppllrat chla
dič sprchov}'; sprcha; -ma~ 
fd)ine stroj zavlažovací; 
-met~ollc, -1tJftcm způsob, 
methoda, systém zavlažo
vací. 

berinllcn fid} korou se 
pokrýti n obrůsti; Berinbete0 
.vola dHví s korou. 

berimtcn řinouti po č'm; 
bon 5Blnt lJel'onnen krví z bro
cený, skropeni-o 

meritt pojezdn)' okres; 
okres pojezdného II jízdného 
dozorce. 

bcrHtcn vi, 6ereíteu. 
medau barchan, barchent. 
mcrliucr -blan berlínská 

modř; .dj. b-blan modrý ja
ko chrpa; -rot~ berlínská 
červeň. 

mcrme odval, ústupek, 
bernla; (pruh země me?,i patou náspu 

a vrchní hranou výkopu); _ C-~ ;Van1:: 
me~ lavice n stupnice hráze. 

mcrucr mcqcidjuHl ber 
5telegra1Jf)euamter bernský se
znam telegrafních Madů. 

meruitcin jantar; -afaba· 
Hcr bílý jantar; -arbeit 
práce z jantaru; -hred}sler 
juntarník, soustružník jan
taru; -fitttis pokost janta
rový; -~anl:ld obchod jan
tarem n výrobky jantarov)'
mi; -inlluftric průmysl jan
tarový; -rad' lak jantarový; 
-maffa jantarová hmota, 
masa; -iH jantarový olej; 
-il.larcn zboží jantarové; 
věci n předměty z jantaru; 

-il.llltCufabrH továrna zboží 
jantarového. 

bcmftcine(r)n jantarový. 
bcrollctt (eL) osek( áv)ati, 

otes(áv)ati, (o)klestiti co; 0-

kop(áv)ati co. 

bcrof)rctt (eL) (vy)rákoso
vati. orákositi co. 

bcroftctt pokrýti se rzí, 
(z)rezavěti. (z)rezovatěti. 

bcrftcu puknouti, rozpuk
nouti se, praskati, trhati se, 
protrhnouti se, pro valiti se; 
\lOl' llaC(Jen _ smíchem puk
nouti. 

bcriid}tigcu (S.) rozkřičeti, 
roznésti, hanobiti, pomlou
vati koho; 6el'iiC(Jttgt vy-, roz
křičený, pověstný; iiBer Be· 
riiC(Jtig! zlopověstn}'. 
bcriiďcn (S.) oklamati, 

obelstíti, ošiditi, ošáliti, o
mámiti koho; přepadnouti, 
překvapiti, uchvátiti, okou
zliti koho; nC(J _ laffeu dáti se 
obelstiti, omámiti; sednouti 
na vějičku; e-u lEoger _ ptáka 
do tenat chytiti. 

bcriiďfid}tigcu (eL) přihlí
žeti, hleděti, zříti, zřetel 
míti k černu; všímati n povšÍ

si, dbáti čeho. 
meriiď'fid}tiguu!J přihlíže

ní, hledění, zřetel, braní o
hledu k černu, ohled u.č; in _ Der 
Umftiil1be přiblížeje (-íc, -íce) 
k okolnostem; in _, baf13, .. 
vzhledem k tomu, že ... 

lieriiďfidHiguttg~ - wert, 
-il.liil.'big hodný zřetele u po
všimnutí n pozoru. 
meriiďnng ošálení, obe

lstění; omámeni, okouzlení. 
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. mcruf povolání, poslání. 
urč~ní; sta\'i náklonnost; 
chut k čemu. 

-gefd}iift vS' kon povolání; 
působnost n činnost n práce 
v povolání; -!1rnppc skupi-

bcrufeu (S.) povolati, za
volati koho; S. 3U fidi _ o be
~lati koho; e-e eif?ung, lEel'~ 
lammlung _ svolati schiizi 
n shromáždění n hromadu; 
S. oU e-m '!Imte _ povolati 
koho k úřadu n v úřad' fiC(J 
(tuf S, II el. _ odvolávati se 
na koho n co. dovolávati se 
koho, čeho, dokládati se koho, 

č~~o, táhno_uti se nač; fidi aur 
~of)el'en Snl!ana _ odvolati se 
k vyšší stolici, stěžovati si 
u vyšší stolice; fiC(J ani e-e 
'.j3oft - úč. odvol(áv)ati se na 
položku; alt el. _ jdn býti po
volán n oprávněn k čemu; 6e~ 
rllren povolan}'; oprávněný' 
vykřičený, pověstný' eh~ 
~onb if! aur &l'l)aftung b~r '!Iu. 
ft aft ':' fond, určen jest, aby 
vydrzoval ustav; _e~ Drgan 
povolaný orgán, zřízenec; 
_er Dr! příslušné, dotčené. 
dotyčné místo. ' 

mcrUfeUllc(l.') odvolavatel, 
stěžovatel. 

mcrufcufJcit povolanost, 
oprávněnost, příslušnost, 
kompetentnost. 

mcrnf~-Ilrbcit práce v (z) 
povolání; -flHlluug, -flir~ 
buug$IUcfeu vzdělá(vá)ní od
borné; -eoufu! konsul z po
volání; -gcuoffc druh v po
volání, kolega; -gcuoff cu. 
fdJaft společenstvo odborné; 
b-gcttoifcufd}aftnd) spoJe
čenstevní, odborného spole
čenstva (se týkající atd.); 

na u obor n odbor povolání' 
-frc~~. ~ruh u obOl povolání; 
I.i::-?t'!~tg ,stavu n povolání 
pnmereny; stavu vyhovující' 
dle stavu; -m1iííiger &l'roerb 
výdělek stavu pHměi'en\': 
-off~cier důst.ojník z povoláň( 
-pfltd}t povll1nost stavu u 

povolání; -ulic cesta z po
volání; -fd)ufe odborná 
škola; -fcelcute námořníci 
z povolání; -fofllat voják 
z povolání; -ftaub stav, po
volání, zaměstnání; -tl)iitig. 
lcH činnos~ ': povolání; vý
kon povolal1l; -trcuc věr
nost v povolání, věrnost 
stavovská; -nufiif)igfcit ne
schopnost k povolání; -il.lll~r 
volba stavu n povolání; 
fl-il.liDrilJ příčící se stavu u 

povolám; směřující u čelící 
proti stavu n povolání. 

merufttltg povolání; odvo
lá,ní; dovolávání se, doklá
dam se čeho; _ 3ur &rl.lidJaft, 
$ormunbfď)aft povolání k 'dě
dictví, k poručnictví; _ au 
e-e eterre e-r Urfunbe od volání 
se k místu liRtin v; _ auf ben 
~ienftdb, anf Gleie~ve odvolání 
k přísaze služební. k záko
nům; {tlt~gefiil,lYle .:.. prove
dené odvolání; _ gegell du 
®lraíel'fenntui~, gegen dn Ur~ 
tf)ei! odvolání z trestního 
nálezu, z rozsudku; mi! II 

nuler _ odvolávaje (-íc, -íce) 
se k čemu; _ ber 5Borier1itf)e er. 
folgt bnrdi .®af)í radové bur-
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sovní povoláváni jsou vol- II se, záležeti na Č;ill;, sp.očí:a~i 
bou. , na č,m n v čem; zalezetl, zaVI-
~erttfultg$-ndett odvola- seti na č,m n na kom; bie ®aci)e 

cí spisy; _numefbuug ohláií- aui iici) _ laifeu (po)nechati 
ka odvolání; _nutrag odvo- věc tak, jak jest, zůstaviti, 
lací návrh; -nu$fiifJrtmg ponechati věc v její míře, 
provedení odvolání; _befJol'o v té míl'e, jak byla, nehýbati 
be Mad odvolací; -brief věcí; aui e-m Srrt(lllm - za
listina jmenovací; -cohmue kládati se, spočívati na 0-

vztažný sloupec; sloupec na mylu; ein Unterjcf)ieb hrul)t 
odvolání; _wmmiffioufin. od- barilt rozdíl jest v tom, že ... 
volac~ komise; "':b_ate~t od- berufligeu (S.) (u)tišiti, 
volam ~ata; -eutl~edlUng mírniti, (u)konejšiti, (u)po
odvolam rozhodnuti, roz- kojiti koho' ficí) _ spokojiti se 
h?dnutí o odv;olár,lÍ; _edet}l!~' čím; fidj 6e~u~igeube itbeqeugung 
ltt~ odvolacI, nalez; -ttt)t liber eL \.'erjé6affen přesvědčiti 
lhuta odvolam n ~ od vO,lal1l; se o čem k své spokojenosti. 
-!leguer odvolacI odpurce; , k' , 
-gerid)t odvolací soud: ~el'~fJtguug. upo .-olem; 
.. "t' ""tf' ,I. d I 'h 'upokoJenost; klId; Itut \jo[er 
... -g.x "I 4t"J o vo aCI o sou- I' I • krd v b 
du se tý K!ljící, od volacímu - t zce ~. n bUP n~ 1 ne, ez 
soudu n"áleŽející, odvolacím s aros .1.,. ez o av. vo 

soudem vydanJ' d' gerici)t, .. ~eru~Jgultg$-grutt~ pr~
• . • at., - , cma n duvod upokoJovam:, 

ltci)e ~ctelt spISy odvolamhc: -ntittef tišící n mírnící pro~ 
s~udu; ;-gyuub o~VOI~CI stře dek. 
duvod; -tltjtm!5 stolice, 111- ~el'ur.mcr chlubič. 
stance odvolacI; _protocoff .. ') ,.. 
odvolací protokol; -rCď)t ~ert:fJlnt slavr;.y, po,:estny, 
právo odvolati se; právo znan~y,))rosluly; - fem sly: 
k odvolání; -fd)rcilicn list nouti; llci) - maé6eu proslavItI 
jmenovací; -fd)dft odvolací se. " ' , 
spis; -len nt odvolací senát; ~eru4mung vychlouballl. 
-fparte vztažný sloupec; ~CtufJntnng$-nngcžaloba 
-l.Jcrfn4relt odvolací řízení; z, pro vychloubání. 
_tlcrf)anbhmg odvolací jed- hetu4teu (et.) (do)tknouti 
nání n řízení; -ltJcg způsob se, dot)',kati se "ho, stýkati 
od volací; im "ltlege pomocí se s čim; hraničiti, mezovati 
odvolání. od voláním; im s čím; sáhati nač n k čemu; za
_ltlege beftatigte~ (2'denltt!li~ vaditi oč; zmíniti se o čem; 
nález potvrzený (na)vzdor el. mirb nid)t 6erii~rt něco zi'l
odvolání; -werller odvolatel, stává nezměněno, nedotknu
odvolávající se, to; ber beriil)rte @egenftanb do-

beru4en (a uf d.) zakládati tčený n zmíněný předmět. 
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bcdiljrter-tnaf}clt jak již 
podotčeno, uvedeno. 

~crufJl'tmg pošt. dotyk, 
styk; in _ v dotyku; ilt_ 
6rtltgen ve styk uvésti, svésti, 
spojiti; iu _ fommen setkati 
se, stýkati se, sejíti se. 

~etiiljrung$-ellClte rovina 
dotyku n styku; -fíiíd)e plo
cha styková n dotyková; 
_faute hrana styčná; -frcl$ 
styčný kruh; AlUnft bod ClO
tykuj -fteffe místo dotyku. 

herupfelt oškubati. 
beruftclt lešením opatřiti co. 

hefiím (et. mít el.) osíti, 
posíti co čím; na·, zasíti nač co; 

be;aet osetý, osypaný, posetý 
čím, plný čeho. 

licfagclt naznačovati, o
znamovati co; stanoviti, pra
viti; znamenati, značiti; Be, 
fag! dotčený, zmíněný, jme
novaný. 

llefagterntaficn jak (po-) 
dotčeno, jak l·ečeno. 

bcfamcn (er.) osívati, 0-, 
zasíti co; zúrodřlOvati co; fici) 
_ semenem se rozmnožovati. 

~ef(ll1tlUtg les. samosetba, 
nasetí, za-, osetí. 

llej allUtltg$-fiiljig s amo
setby schopný; ~-id)rag 
paseka samosetá, omlazo
vací. 

bcjauheu (et.) pískem po
sypati co. 

bcjíhtftigeu (z)mírniti co; 

tišiti, (u)konejšiti, (u)chlá
choliti, upokojiti, udobřiti; 
_b mírnivý, konejšivý; _be 
:llcWef léky konejšivé. 

~cfiiltftiguug (u)chlácho
lení, utišení, ukonejšení. 

~eiaJ; lem, obruba; hor. -

H3 iSof)rfocl;etl nábojka střelné 
díry; _llnltb lemovka; -teiď) 
násadný rybník. 
~cinJ;ung posádka; rybí 

násada. 
~eillllUltg$-nttmeric po

sádkové dělosti'electvo; 
..red)t právo posádky; -ttnp· 
pen posádkové vojsko, po
sádka. 

befd)iibigeu (ei.) pokaziti, 
porušiti, porouchati co; uško
diti čemu'; škodu na čem uči .. 
niti; S. _ poraniti, pochrou
mati koho, ublížiti komu; PO
škoditi koho, uškoditi komu, 

škodu učiniti komu; bie ~are 
if! im beWibigten 3uf!aní:'e alt· 
gelommen zboží došlo p,<?ka
ženo n porušeno; burd) Uber' 
fci)\1)emmuug bejcf)čibigte ~eute lidé 
povodní postižení; \jon mcoíten 
befcf)čibígt moly prožraný; \jom 
íRegen 6e\ci)abígt na-, promoklý. 

~cid)iibigCt škůdce. 
~efd)iibigtc(r) škodující, 

škodou postižený. 
~efd)iibign1tg uškození, 

ublíženi komu; čemu; porušení 
č,ho; poškození, škoda, újma; 
úraz; _ ber ~eitnltg porušení 
n poškození linie (vedení); 
.. be~ t5elbgnle(J poškození pol
nosti; forj!erltd)e _ ublížení na 
těle. 

~efď)iibiguug$ . mdbnug 
ohláška škody; _melbultg an~· 
fteííen škodu ohlásiti, učiniti 
ohlášku škody. 
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befó)affen (et.) zjednati, 
opatřiti, obstarati, poříditi 
00; provésti, vykonati, usku
tečniti, učini ti co i au 6eid)afienbe 
@rf)e6ung vyhledávání, jež 
dlužno provésti; befďjaffen 
odj. uzpůsobený, způsobilý, 
vhodný; gut _ v dobrém 
stavu, vhodný, způsobil)-; 
jd)led)t _ špatný, ve špatném 
stavu, nezpůsobilý; alio _ 
takový; je nad)bem bie ead)e
lít dle toho, jaká věc jest, 
jak se věc má. 

5efÓ)affcnlieit stav; při
rozenost, povaha; uzpůso
benost, způsob, jakost; 
vlastnost; geje\imufiige _ ber 
,s;ianbef;36iid)er uzpůsobenost 
obchodních knih dle zákona; 
- ber Umfriebunfl způsob o
hrady; _ ber illiagen žel. úpra
va vozů; nad) _ ber Umftunbe 
podle okolností; _ ber illiare 
jakost zboží. 

5cfďjaffung zjednání, opa
tření, zaopatření, obstará
ní; _ ber erforberlid)en :valen 
ll. í8el)elfe aur @rlebigung be;3 
;U:cte;3 opati'ení dat a pomů
cek, potřebných k vyřízení 
spisu; -s-foften výlohy opa
tření n opatřovací. 

Drbnunfj ber l)iiu;3fid)cu ~Jtflele. 
genl)eiicu _ '" pohidaje právě 
záležitosti domácí ... 

5eidiiiftiguug zaměstná
ní, zaměstnáváni, zaneprá. 
zdněni; práce; obchod; živ
nost; služba. 

ZBcfdiiiftignug~-ltuiia{t za
městnávací ústav, pracovna; 
~att způsob n druh zaměst
náni; b-los bez práce, bez 
zaměstnání, bez díla. 

ZBefdiiH·anitaIt hřebčinec; 
-commiifiou komise hřebeč
ní; -bepattcmeut oddíl, de
partement hřebeční; -gelb 
přípustné, -ljcugjt hře bec 
přípustllÝ, pušták; -od, 
-j;lfaJi, -ftaHou, -jtcUc sta
nice hřebčinská; _ u. !Rcmou. 
ttCttm!Js-commiffiou hře b
činská a odvodní komise; 
-lenó)c mor hřebeční; -lUc. 
fcn pEpouštění hřebců; -6Cit 
doba přípustnÍ. 

befd)alcu prkny pobiti, 
zapažiti, opažiti, opeHti. 

bef Ó)iHeu (et.) (o )loupati 
co; e-e 0tute _ skákati na 
klisnu; e-e @:ltute _ íaífen při
pustiti klisnu. 

ZBcfďjiifet přípustný hře
bec, pušťák, poskočník. 

ZBefdialultg opažení, za
pažení, opeření; pobití, bed
nění. 

ZBcfďjiifuug připouštění 
klisen. 

bcidjiimcu (S.) zahanbiti 
koho. 

befdiiiftigen (S.) zaměst
n(áv)ati, zaneprazdňovati 
koho; fid) mit et. _ zabývati 
se, zallášeti se, zaměstná
vati se, obírati se čím; pra
covati o čem; mysliti nač; 6e, 
jd)iiftigt zaměstnaný čím i mil 
bem í8ild)era6id)luífe óejd)iiftigt, 
3eige id) an zavíraje právě 
knihy, oznamuji; mÍ! ber 

5eidiiimung zahanbení; 
b-~-tJoll zahanbený, poko
ř·ený. 

JEA 
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liejÓ)atteu (el.) (za)stíniti, jd)íiigig _ odpověděti komu od-
zacláněti. mítavě, záporně; vyříditi co 

ZBcfdian ohledání, prohlíd. odmítavě n záporně; zamít
ka, přehlídka čeho; (I'eid)enbe. nouti co; S. aui f-e ~nfrafle _ 
jd)au) obvod, obhlídka (mrt- odpověděti na dotaz koruu; 

voly); jauWire - zdravotní S. au J1d) _ (bor Gíerid)t _) 0-

prohlídka. beslati koho k sobě (k soudu). 
ZBefÓ)au-ad, -amtsllllnl:l· ZBeidiciuigcl' stvrzovatel. 

rnun úřední prohlédnutí, ZBcf diciuigunl! S-, potvr-
úřední výkon ohledací; -be" zení, osvědčení; vysvědčení; 
amíc pr-ehlížecí úředník; list přijímací; průkaz, do
-befuul:l ohledací nález; klad; amtfid)e _ úřední po
nález o prohlídce n o ohle- tvrzení n osvědčení; urfunb. 
dání; -gcbut poplatek za Hd)e _ vysvědčení listinné n 

prohlídku; -otl:lmmg řád pÍ~emné; _ filr ~aíiageliarung 
prohlídkový; -fnotoeoff pro- prukaz (doklad) pro obrat 
tokol o prohlídce; -3ettef H- pokladní. 
stek ohledací. bcfdieufeu (3. mil el.) ob-

befdianclt (e1.) ohled(áv)ati, dařiti, obdarovati koho čím; 
prohlížeti, shlídnouti co; do- bejd)el1ft il.'erben obdržeti da-
hlížeti nač. rem co. 

b.~i4JaueU~-.lUed,. -IUUtl:lig I ,ZB,cfdieuf~m!J dar, obdaro
stOJICI za shhdnutI, za pro- vam, obdarem. 
hlédnutí. bcfdieten (S-m eL) daro-

ZBefdiauct ohledávačj pro- vati n naděliti komu co j obda-
hlížeč. řiti n obmysliti koho čím. 

ZBcfdjannug ohledání, pro- ZBcfdictltug nadělení, ob-
hlídka, obhlídka; obvod dal'ení; ba5.l ift e-e jd)one _ to je 
(Dóbuctiůn). pěkná nadělená. 

5efó,cib výměr; vy-, na- liefdiiďclt (et.) ustrojiti, u-
řízelll, výrok, rozhodnutí; spořádati, obstar(áv)ati, opa
odpověď, zpráva; známost, třiti, opatrovati co; Den I'anb. 
vědomost; S-m liber el. _ tag _ obeslati sněm, poslati n 

gelien odpověděti, odpověď n vyslati poslance do sněmu; 
zprávu dáti komu, zpraviti koho e_e ilIU{lftellung mil ct. _ zaslati 
o čem. do v.ýstavy co, obeslati vý-

liefÓ)eibcu (S-m eL) přisou- stavu; S. _ obeslati koho k ,obě; 
diti, přiřknouti komu co; vy- ben ~lellgeliorenen _ oiíetřovati 
měřiti, pi'iděliti komu co; na- novorozeně; fiá) au et. _ stro
dati, obdar-iti, obmysliti koho jiti se, míti se k čemu. 
čím; S. lilier el. - zpraviti, u- ZBcfdiiďcu, .l8efd}iďuug za
vědomiti koho o čem; dáti slání, poslání, obeslání; 0-

zprávu komu o čem; 3. o el. aú· patření, obstará(vá)ní, opa-
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trování; hut. nastílka; _ Cetl 
ílloftei5 pl-ikládání n pliložení, 
obsluha roštu. 

.!BcfdJb:muug clona. ochra
na, obrana, záštita. 

.!Befd}iďuugs - boben hut. 

směšovna; -í:lrobe zkouška 
násadní n kološní směsi; 
-tege{ pravidlo o směšování 
hutním; -idJidjt vrstl'a smě
šovací. 

.!BefdJitmungs-ljo!5 stro
my ochranné. 

befdJhmeu dlažkami opa
třiti; kolejemi opatí-iti; ko
leje nač položiti. 

befdJief1bar střelbě pří
stupný. 

bcfdJief1en (et.) stříleti n.o; 
ein ))1ebier _ stHleti v revíru; 
eli hicbiei3t mil et. pokrývá se 
to, potahuje se to čím; vy
ráží na tom co. 

.!BeidJiefiuug střelba na,; 

_$-fdJal:leu ŠKoda střelbou 
způsobená. 

befď)iffbar splavný. 
befďliffctt (et.) plouti, pla

viti se po čem. 
bciujHl:leu (S.) štítem n 

štítkem opatřiti koho; óejd)ilbet 
štítkem opatřený, mající 
štítek. . 

befď}hupfen (S. o el.) (z)ha
nobiti, (z)tupiti, zneuctiti, 
(po )haněti, zlehčovati koho, co; 

nadávati, nadati, spílati komu. 

.!BeidJimpfmtg (pO )hanění. 
(pO )tupení, potupa, pohana; 
nadávání; _ burd) tte Ij.'refle ha
nobení tiskem. 

befdJitmcn (et.) štítem o
patřiti, zacloniti, zastíniti co; 

S. o d. _ chrániti n brániti 
n hájiti koho, co j zastati se koho, 

čeho. 

.!Befd}fag kování, okování, 
pobíjení; obití, opaženÍ 
(prkny); povlak; _ (e-tl Ij.'icr. 
tetl) podkovy (koňské); ko
vání (koně); zabavení, ob
stávka "ho; práv. et. 111- nel)111eJl, 
et. mil _ óeIegen zabaviti, ob
staviti co. 

.!Bcjd)Ia!i.bol1cttc cel. O bsta
vovací potvrzellí; potvrzení 
o obstávce; _btiiác kova
niště: -caifc voj. pokladna 
pro kování koní; -funff 
podkovál'ství; _{eguug 0 1,
stávka, zabavení; -naljmc 
zabavení, obstavení; -uell' 
muug=5Beiď)lagnal)me; _$-lH)(· 
lcttc = _borrette; -id)micb 
podkovář; -tf)cHe kování. 
.!B~i ~íitgC.Ct6cngcr výrobce 

kovam. 
bcjdjlagcu (et. mh et.) oko

vati, obíjeti, obiti, pobíjeti, 
pobiti co óim; přibiti, přitlou
ci, přiraziti co; zabaviti, ob
staviti co. 

.!Bcídjlagcr okovávač, po
bíječ 

bcjd)fag-ncljmClt = in 5Be· 
jd)lag 11 el) 111 en. 

.!Bcfd)Iag-nclJmer zabavo
vatel, obstavite!. 

bcfdJfammcu pokrý·ti se 
kalem n bahnem, zabahniti 
se. 

bcidJliimmen (et.) zabah
niti, pokrýti kalem n bah
nem co. 
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bcfd}Idd)en (S.) pí'iplížiti podle usnesení; ei. in o un· 
se, přikrásti se ke komu; pře- ter bem _e ~a1ien míti co 
kvapiti, dopadnouti koho; e-n v uschování; - 3m: G:inleitnng 
Crt _ při plížiti se, přikrásti e-T Umerjl1el)Ul1g usnesení o 
se k místu; bie '2Xngít beid)leiel)t zaháj enÍ vyšetřování. 
mlel) úzkost mne pojímá. .!BefdJluj$·boljret( do )vrták; 

befdJrcimcn zašlemovati zemní nebozez; b-fiiflig způ
co, pokrýti n zanésti co h18- sObil:)' n schopný usnášeti se, 
nem. způsobilý k usnášení; -fit· 

bcfdHemtigeu z-, urychliti, f)igfeit schopnost n způsobi
uspíšiti co, pospíšiti si s čím n lost usnášeti se, způsobilost 
v čem; popíliti si s čím; cic k usnášení; -řaf1ultg rozhod
G:r1ebigl1ng _ uspíšiti vyříze- nutí, usnesení; -iafiuniJ per 
ní, popíliti si s vvřízením. rollam usnesení oběžné: 

..!BefdJlcultíguug urychlení; -fteifJeit volnost usnášení ~ 
unt _ rychle, s urychlením; usn~šeti s/~) ,,;,uabmc usn~
mti tl)1ll1íid)fter _ iióer ci. el1t~ sem, usnasem, rozhodnutI; 
\cl)eiben rozhodnouti o nooem co _íJtotocofí protokol o usne
možno nejrychleji; popíliti sení n usnášecí; 6-teif k roz
si co možno s rozhodnutím; hodnutí zral:)' n dospěl,-; 
-:tl-geiudJ žádost o urychlení, b-ltltfiifJíg neschopný n ňe. 
o rychlé n rychlejší n nej- způsobilý usnášeti se, ne-
rychlejší vyřízení. schopni' k usnášení. 

befdJHej)eu (et.) (u)zavříti llefdJmui?cu za-, u-, pošpi-
co; skončiti, ukončiti co; us ta- ~i.ti; .po-, za-, umazati; po
noviti co; rozhodnouti se: Jl:aletl co. 

odhodlati se (učiniti co); .!Befd)uei'oe-mafdjhte ře-
usnésti se, uraditi se o čem; začka. 
zůstati na čem; et. ód fiÚi _ l.iefdJneii'len (et.) ořezati. 
rozhodnouti se, odhodlati, ostříhati. okrájeti co; S-ní 
se k ,emu; einftimmig et. _ I ben ~Oi)l1 '_ zkrátiti na mzdě 
jed.nomyslně se usnésti o čem, koho; snížiti mzdu komu' utrh
uzavříti co; ball @erid)t [)at óe. nouti na mzdě korou' e-~ 5Baum 
icl)íofien soud se usnesl; óe' _ oklestiti strom; 'cin Si'inb -
ícl)lofjen usneseno, rozhod- obřezati dítě. 
nuto. .!BefdJuctl:leu eel)ter íJJCU113en 

.!Befď)liefiuu9 = 5Bejd)lujll. okrajování pravých mincí. 

.!Befd)htfS (u)snesení, roz- .!Bcfd}ueibtmg ořezání, 0-

hodnutí, ustanovení; (u)za- stříhání okrájení' zkrácení: 
vření, závěrek; gericl)tfiel)er _ oklestě~í: ořízka'; obřízka: 
rozhodnutí n usnesení soudní; -:tl-bUd) kniha obřízek. ' 
ť-lt _ fa[jen rozhodnouti se, .!BefdJltHteuer obřezanec. 
usnésti sej in ~olge _es po, beíď)olteu úhonný. 
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bci dJoltigen (el.) obalovati, I jemné popsání; lopograpl)1id)e 
omlouvati, zastírati, open- 1_ místní popis, místopis. 
tlíti; hez~}-m činiti ce; fid) - bCfď)teicn (S.) ostouzeti, 
omlouvatI se. vy- rozkřičeti koho' uhra-

18cidJonignug obalování, nodti, uřknouti kOhO;' učaro
oml~uyání, zastírání, open- vati, udělati komu; el. _ kři
tloval1l. četi nad čim' -D uhrančivv' 

befdJottcttt (et.) štěrkovati, 18- uhranutí uřknutí uč"a~ 
vyštěrkovati, štěrkem zasy- rování.' , 
patř, ,:oanésti co. I.icidJteitcu (et.) vkročiti, 

,18,cldJottetu (vy)štěrko- vstoupiti nač n do čeho, vkro-
vam. . čiti kam' ben med)t!3tDeg _ na-
v ~efdJottetlt1tgv;,5.Bejd)ottent; stoupiti (na) právní .ce~tu n 
ster~. ... ".. pořad práva; nad) ~eld)rtttener 

be.1ťýta~tfeit (:s. o .et.) o(b)- med)tDíraft po nabytI II nabyv 
n;teZ;tt.I, o( o )1:::ezov.atI koho, vco ; právní moci. v , 

tlsn:tI koho; ltd) o aUl c.t. -:,pre- 18cidJteituU !'l vkrocel1l, 
statl ;n~ čem, zustatl l!:'I. čem, vstup; nastoupení čeho. . 
OmezItI. se"čim, spoko,]ltI "',e bcidJtoteu (et.) osekávatI, 
čim; 6eld)ran!t o(b)mezeny, orubávati srovnati co. 
tě.sn~:, úzký; .zmenvšenÝi iu beidlufJcu (d.) okouti, 0-
6clc6rauítem m~a13~, mer~u ob- kovati co; fid) _ obouti se. 
meze,n0.u; 6eld)nmll:r Hle~ra,' beidJu!l.lfHlt obvinitelný. 
pf)enbtenlt o bmezena telegr af- "... <. '" 't b . 't 1 
ní služba. 18Clu)ufb ... at4et o VlllI e -

18efihtÍŤuW'eit o(b)meze- no st. 
nost. IU} 'J . b~Í,dJ1tlb~~ett (~. e-: e5ad)e! 

18efdJtihtfuug o(b)mezení Vlllltl, obvlllovatI, narknoutr 
zmenšení; _ ber )l;l)etÍltal)mc koho , čeho n čim. 
am 'Jlu(llauid)e I?,OU i8ertjenbun~ beidJiii.)eu (S. O et) ochra
gen OUT gC\lJtí\e 'Jlmter omezení ňovati, opatrovati koho n co; 
účasti ve výměně cenných hájiti, chrániti, obhajovati 
zásilek na určité ú.řady. koho n čeho; _ll ochranný. 

beiď)rcibcu (et.) psáti nač, 18efd.!iiJ$cr ochránce, 0-
popsati co, vyli čiti, popsati bránce, obhájce. 
co n koho; 6ejd)rielieneB 5.Blat! PO- 18ef dJiii.)ttttg ochrana, 0-
psan,ý listi -D popisný. brana, hájení, bránění, chrá-

bcidJrcibHd) vy-, popsatel- nění. 
ný; nid)t _ nepopsatelný, 18cidJuIDigct obviňovatel. 
nevylíčiteln}7. 18cidJull:lígtc(t) obviněný 

18eidJteibmtg popsání, po- , čeho. 
pis, vylíčení, vypsání; pfal1b~ 18efdJuIl:Iigu1t!l obvinění, 
11)e* _ zájemný popis, zá- obviňování, nařknutí , čeho. 
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bcidJiirfen; e-n @unfl _ ku
tati v žíle. 

befdJiittctt. (S, o el. mil d.) 
pO". zas;ypatI koho čim; politi, 
pohazetl koho II co čim. 

18eidJiittuug za-, posypání; 
polití. 

18cidJlucrbe stížnost do koho, 
čeho II na koho, co; nesnáz. o b
tíž; břemeno; vada, závada, 
choroba; ol)nc _ bez obtíže, 
bez nesnáze; _ íiH)rťn stěžo-
vati si do koho, čeho n na koho. co. 

"bcjdJ1ued,idJ nesnadný, ob
trzny, namahavý, nepohodl
n~i. S-m 6et~tDer!ic!) jeiu o fa !len 
bytr za obtlz n na obtíž n bí'e
menem komu, obtěžovati koho~ 

18efdJll.lerHdJfeit nesnáze. 
obtíž, obtížnost, nepohodl~ 
nost. 

mefdJluctUug obtížení, ob
t~~kání; při-, st/žení, tíže, 
tezkost, zavazem: stížnost· 
-$-ttlltjtattD přitěž'ující okol~ 
nost. 

Iieicf}wiuDefll (S.) ošiditi, 
ošáliti koho. 

18efú)wetbc -liud.! kniha 
stížn ostí; 1110 _hui) dmťatjet1 
zapsati do knihy stížností; 
-ciurCDe odpo,'ěď na stíž- beidJworctt (et.) odpřisáh
nost; -fiiljtet stěžovatel: n?,uti co,. přísahati o č~m, nač; 
-fiifJrullg stěžování si, stíž~ pnsahatr "č (staroč.); ble mid), 
nost do čeho; -gtUUb příčina tigfeit e-r 'Jlu~fage - odpři
n důvod (k) stížnosti; -mitteI sáhnouti n přísahou stvr
stížný- prostfedek; _ ll. ~liďJ' d~~i prayost své výpovědi, 
tigfeits.alitfJdluug be~ íj3atenl' pnsahatI o pravosti své "ý
amle0 oddělení úřadu pa- povědi; přísahati za pravdi
tentního pro stížnosti a vosl; své výpovědi; zažehná
zmatky; -l.llmťt část n odsta- vati co; S. - zanřisáhati koho: 
vec st,žnosti; -tedJt právo bie 5.Beoliad)tung ber @)laat~grul1b; 
stěžovati si i právo k stížno- gefe\je - přísežně slíbiti 'za
sti; -iďJrift stížný spis' chovávání státních základ
~tížtJo~t (písemná); ':lllCg stě: ních zákonů; bie ílteid)~\)erííl1· 
zovacr cesta; Nn _INg alt' jung - přísahati na říšskou 
treten nastoupiti stěžovací ústa vn. 
ce~Eu, pO,da~i stížnost; -sug 18efdJlUOtCt zaklínač. 
stezovam SI, postup stěžo- liefeeIcu (S. o ci.) duši 
vání. vdechnouti komu, čemu: odušev-

befdJlUťl'Cn (S. O et.) obtí- niti, oživiti koho, co; 'smělosti 
žiti, obtěžovati koho, co' stí- n ducha komu dodati: \lom G'iíer 
ži!ij stě~ov,ati koho, co; 'fid) _ líejeeft horlivostí roznícen n 

stezovatr Sl do koho, čeho, na prodchnut. 
k~l;, :~;,:--D \,tíž~cí,,,tíživÝ,,J;ři; ~efe~c~ (el.) ohledati, pro
tezuJ}CI" _ce íBcquBlll1g tr!,.I,:e hlednoutI, pozorovati co; 
?p~,tr,el1l; _Nr Ull1llauD pnte- I prufenb _ zkoumati, prohlí-
ZUJlCl okolnost. I žeti co. 
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befeljcus - ItJctt, -ltJiirMg 
stojící za podívanou; _\l)ert, 
_\l)urbig ietu, státi za podí
vanou. 

. bcfcitigClt (eL) u-, odkliditi, 
odstraniti co; e-e ~inienftiinmg 
_ odstraniti překážku na li
nii n čáře j 3\Niief _ odkliditi n 

zaplašiti pochybnost; burd) 
ausbrudíid)e 5Bereinóamug ber 
'l3arteieu nid)! an _be Unlnft(in· 
bigťei! be~ @eriď)te!J nepřísluš
nost soudu ne odkliditelná n 

neodstranitelná výslovn}'l11 
dohodnutim n V}7slovnou ú
mluvou stran. 

$efeitiguug u-, odklizení, 
odstranění j lur _ ber 3\1)etieí 
aby nebylo pochybností; _ 
bOU eL !jat lU erfolgen něco má 
b},ti odstraněno, odklizeno. 

$efclt-bhtbcr košťa(tá)ř, 
metlař; -ljiiffe držadlo na 
košťata; -madjet hotovitel, 
výrobce košťat; -reis,-retfig 
metliiH n proutí na košťata; 
-teif)et košťa(tá)ř; -;ticI" 
mndjet hotovitel, v}'robce 
košťatových násad, držadel. 

befeffctt zběsilý, posedl}'. 
$efcffenljeit posedlost. 
$eleJ;-grattD hor. náhojka; 

-plattc spojka, spojovací 
deska; -fdjliigel, -ftiifiefbe
ran, palice. 

bcjcJ;elt (et. mi! ci.) obsa
diti, obložiti co čími sázeti, 
klásti, položiti co nač; za-, 
obsednouti co; po-, vysázeti 
co čím; vyplniti co čím; eht '2rmt 
_ obsaditi místo, úřad; e-e 
i0tabt _ dáti nosádku do 
města; lleíe~! obsazen; cin 

Ij3flafter _ dlažbu pěchovati; 
mil ~eiiten _ olištovati. 

$efelluttg obsazení, oblo
žení čím; po-, vysázení čim; 
vyplnění čím: _ e-!J .\8qitťsge. 
riď)íe!J obsazení okresního 
soudu; _ ber )trafU zadání n 

propůjčení n obsazení trafiky. 
$cfeJ;tmgs-tedH právo ob

sazovací n obsaditi co; -bct. 
fdjlag návrh na obsazení. 

$efidji ohledání; $tau! au! _ 
koupě na ohledanol<.. 

befidHigett (et.) ohledati, 
p1'o-, shlédnouti co; etll lU _ber 
@egenfíanb předmět, který má 
b}'ti ohledán. 

$efhfJti:getprohlížeč,ohle
dávač; jaď)\lerftiinbiger _ od
boru}' prohlížeč. ohledáva-
jící znalec. ' 

$efidjHguttg pro-, pře
hlídka, ohledání, shlédnutí; 
3ur - k prohlédnutí; _ ber 
íillare prohlídka zboží. 

$efidjtigungs-bctidjtzprá
va o prohlídce n ohledání: 
-gebiitctt poplatky za pro~ 
hlídku n ohledání; -!Jttt{Jc 
jáma k ohledávání; -t:eifc 
cesta na přehlídku, přehlíd
ková; -6eit čas prohlídky 
n ohledání. . 

.!Befiebehmg zalidnění, osa-' 
zení (lídmil; -s-~!a1t plán za
lidňovací, osazovací, kolo
nisační. 

beficgbat přemožitelný. 
.!Beiiegbadeit pl'emožitel

no st. 
bcfiegeht (et.) S-, za-, pe

četi ti; leiu ed)ldjaí 1ft llejiegeft 
osud jeho jest rozhodnut. 

f 
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meficgdttttg (za)pečetění (držení) pl'avá( é), nepravá( é); 
<,ho. red)tmcrfliqer, unred)tmcrfliger -

befiegctt (S.) přemoci, pře- držba (držení)pořádná(é),ne
máhati, pl'ekonati, poraziti pořádnáS é); re~lid)e,r, unre?fi: 
koho: zvítěziti nad kým; vy- cher _ drzba (d1'zem) pochva 
hráti na kom. (~), nepoctivá( é); bezelstná 

$ej1eger vítěz. (é), obmyslná(é); 1!11\lOr~en!-
$ejieg±c(t) přemožen}-, po- liďlet _ nepametna drzba; 

ražen". _ber erforberliď)ell llejonbereu 
$e1tegltttg porážka. stenutniiie ovládání potře b-
bc{!fflcttt (et.) postříbřiti co. n1-oh zvláštních vědomosti; 
bellttUelt fidj vzpomínati im _ ber er!orÍleríiď)m stennt. 

si, rozpomínati sej r:řemý- n\fíe jetu míti potřebné vě
šleti nač; vzpomenoutl, roz: domosti; im _e e-1' eaď)e 
pomenouti se, upamatovatI jeiu držeti co; im _e e-r (gin. 
se nač i fid) e-r i0ad)e _ pa- tdtt131'arte jetn míti vstupenku; 
matovati se nač, věděti co: iu beu _ \lon el. gelaugeu, 
jid) eine~ '?CnÍlerm _ rozmysliti fommen nabýti držby čeho, 
se jinak; jid) li6er et. _ pře- nabýti čeho V držbu i et. iu 
mýšleti, mysliti, rozjímati, _ ne!jmen u,:ázati. se ':. dr
uvažovati o čem; mysliti nač; žení čeho; UJllloutl, VZltl co 

rozmýšleti se; o~ue jid) 3U _ vdržbuj ujmouti co; S. aUi) 
bez přemýšlení i bez rozm.}'- bem _c 6ringen, je\le1t, t1'ei6en, 
šlení, bez váhání, nemeškaJe, llerirei6en zbaviti koho držby, 
(-íc, -íce), ihned. v' odníti komu držbu, vypuditi 

íBC1tnuen rozmýslel1l, uva- koho Z držby; S. in ben - \lon 
žování. el. fe~en dosaditi koho V držbu 

$ejiltltttug vz-, rozpome- čeho. 
nutí, vz-, rozpomínání; vz-, $cfiJ;-iittDetuttg změna 
upa!l1ato:;~ní; vědomí, smy- držby n dl'žební; -~nflllI 
sly, pameť; rozvaha, mysl; nápad držby; _tntfdjretbuttg 
llei _ idu býti při paměti n držební zápis i zápis držby; 
vědomí; l1\d)t óet _ je\n b},ti _llltlď}teibUttg$-gebiit popla
bez sebe, nebýti při sobě., tek za zápis držby; _be· 

$cjhmuttg$-fraft paměť, fď,rihtfuug obmezení držby; 
vědomí. přítomnost ducha; -MaU držební list; _bn· 
li-lns bez vědomí, bez pa- gen arch držební; _bauet 
měti, bez sebe; _Iojigfcit trvání n doba držby, držební 
bezvědomí. doba; -eittfiil)tttttg iu ein 

$ejiJ; držba. držení; držeb- unBeMgíid)eíl @u! st"roČ. zvod; 
nost (majetek) i factifd)er _ uvedení v držbu; _dtttitu" 
skutečná držba, skutečné multg přiřč.ení n přisouzení 
držení; ed)ter, nJteď)ter _ držba n poskytnutí držby; _ent-

N ěm.-česká terminologie úřední a právnická. 12 
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f ellull g vypu zení z drž by; 
-entf elluugsHage žalo ba pro 
vypuzení z držby; -etgtei· 
fet ujímač držby; -eťgtei· 
fuug ujmutí, ujetí držby; 
vzetí ,ebo V držbu; uvázání 
se v držbu ,eho; b-fiifJig způ
sobilý k držbě; -fiil)igfeit 
způsobilost li: držbě; -grcu;e 
meze držebnosti; -l)anbhmg 
výkon, úkon držební; _Hnge 
žaloba z držby; -fataftct 
katastr drže bností' -fel)te 
nauka o držbě; b-!os nema
jetll}\ bez držby; -lofigfeit 
nema]etnost; -ltadjvofgct ná
stupce drže bní ; -nal)me 
uvázání se v držbu "'o. 
uchopení se držby čeho; -ner)~ 
met = _erg1'eife1' j -ltcl)numg 
= _naf)me; -tedjt právo 
držby, drže bní; _tcdjtsge. 
meinfdjaft společenství (prá
va) držby; -fídjctnug po
jištění, zajištění, zabezpe
čení držby;_itanD držebnost· 
majetnost; jmění; -HanD: 
blaH list držebnosti n pod
staty (statkové); -itauDbndj 
kniha držebnosti; -itanb$< 
&cugniS vysvědčení o držeb
nosti; -ftonmg rušení držby' 
-fiiitlmgsf{ag'e žaloba z ru~ 
šenÍ držby, o rušení držby' 
-itiitmtg$ftteitigfeit pře z ru: 
šenÍ držby, o rušení držby' 
-f~teitigfeit SPOl' o držbu; 
-tttd důvod držby, titul 
drzby; -itbctítagung převod 
držby; -umfď)reibultg přepis 
držby; -l.letiillbCtUllg změna 
držby n v držbě n držební' 
-l.letiiUbCl'ltUgsgcbitt pře~ 

vodné; poplatek ze změny 
držebni; -I.lCti)iiftUt$ poměr 
držební; -IUCtÍlCt uchazeč 
o držbu; -Iucdjjcí = _\)e1'an< 
hrnug; -;etftiid'fUltg roz
kOUSKování n rozdělení dr
žebnosti. 

befillÍlat dl'žitelný. 
b~fit;eu (et.) držeti; míti co, 

být! v držení ,eho; \5af)igfeii _ 
b },ti způsobilým; freie 5Ber< 
\1:altllng be5.1 5Bermiigen~ _ se,mo
statně jměním vládnouti 
samostatně jmění spravo: 
vati; -n zámožný. 

~efii;et držitel; _ ber ~f)eil~ 
jcóulblleridjrdlillltfJeH majetnici 
dílčích dlužních úpisů. 
~efil;tf)um držba, držeb

nost. 
~efi~lUtg majetnost; used

lost, ~ldlo, statek; država' 
IClllb\1.lÍťtid)aft!icl)e _ hospodM: 
ská usedlost II držebnost. 

befolnclt (S.) platiti mzdu 
n službu n služebné komu' 

platiti za službu komu co; 3: 
fur el. _ platí ti komu zač; lie< 
jolbet placený; námezdný. 

~efolbttltg plat, služné; 
mzda, odměna, výsluha. 

$C101buugs-ab5ltg srážka 
se služného; -couto účet 
služného; -etl)iil)lmg zvý
še,I!-í služného n mzdy; -etat 
vv kaz n přehled služného; 
-fategotte třída sl užného ; 
-í'Ctj oua!- conto osobní účet 
služného ;-quUtuug stvrzen
ka II kvitance na služné;. 
-Hann sta v služného; -fteuer 
daň ze služného; _fteuer \)Olt 
L)09erťn :é.!ieuftlíe3ugen daií z vyš-
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šího služného; _iibergcl.liir 
služné n mzda nad náleži
tost (vybrané, -á n vydané, 
-á); _l.lctl)iiHnific mezdní po
měry; -\.lOtfdjufs záloha na 
služné II mzdu; -l.lotfdjufs< 
ctftlÍl náhrada zálohy na 
služnéj_5u {agc zv}'šení služ
ného, přídavek ke služnému. 

bel0uDct zvláštní, oddě
lený, jednotlivý; o sobě, pro 
sebe; neobyčejný, nevšední, 
obzvláštní, mimořádný; _e 
lBeftimn1Ung zvláštní ustano
vení; _er@eridjttlfiaub zvláštní 
soud; zvláštní povinnost 
státi k soudu, zvláštní pH
slušnost soudní; _etl @etlJidjt 
neobyčejná, zvláštní váha; 
_e 5Borlielie zvláštní záliba, 
zalíbení, libost y,em, obliba 
čeho; \]3reig _er 5BorHelíe cena 
zvláštní obliby, zvláštní cena 
líbostní; _e~ 3immer zvláštní 
n oddělený pokoj. 

befotgcu (eL) opatrovati co; 

míti co na starosti; starati 
se oč, obstar(áv)ati co,' oše
třovati, udělati, zaříditi, vy
konati, provésti eo; (o)bá.
(va)ti se, strach<;>vati se ,.ho; 

frembe ~llgelegel1f)elten - o bsta
rati, obstarávati, míti na 
starosti, vyl-í di ti cizí věci 
n záležitosti; bie ~rll~gabel1 -
zaplatiti výdaje; 3-111 el. -
obstarati, zj ednati, zaopa
tí'iti komu co; e(5 ift aU - jest 
se obávati, báti; líejorgt zne
pokojen; ilir o um et. líelorgt 
starostlivý, pečlivý oč. 

befotglidj starosUiv.ý, peč
livý; znepokojující, obavy 

budící; _e 5Bertujdjlll1g be~ 5Ber< 
mi!getHl předvídatelné n tu
šené zavlečení jmění. 

$efOtgulS obava, strach, 
nepokoj, starost; _ ber íBefau< 
genÍ)eit e-6 mid)ter~ obava za
ujatosti předpojatosti 
soudce. 

$efotguug obstará(vá)ní, 
ošetřování, provedení, vyH
zení; _ bcr @e\djajte vyřizo
vání, obstarávání prací, 
úkolů. 

$efOtguttgs-cifCt horli
vost v obstarávání n v pro
vádění (,.ho); -gebiit popla
tek za obstarání. 

beil'alllteU e-lt 'llagen mÍl 
Ij5jerben zapřáhnouti koně do 
vozu; Óelpa1l11íe(5 \5nÍ)r\lJed po
voz se zapřaženým potahem. 

$eilJamtltltg zápí'ež, za
přáhnutí, zapi'ažení; potah; 
in _ v zápřeži, při zapřaže
ném potahu; auíjer _ bez 
zápřeže, bez zapřaženeho 
potahu. 

$efl'alntttlt!'lS-ltOtttt, -ttOt< 
male pravidla n normál o 
zápl'eži n zápřežní; -tegu{a< 
til.ll'egulativ n pravidla o zá
pí'eži n o zapřahání n zá
pi'ežní. 

befl'etclt (et.) za-, popli
vati co, pliv'ati po čem; po
vrhnouti co. 

bCll'iuUClt (et.) opřísti, 
opřádati, ovinouti co. 

bcil.liitteItt (3. o et.) posmí
vati se koruu, čemu; dobírati 
si koho. 

beflJottclt (et.) vysmívati 
12* 
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se č,mu; posměch si tropiti 
to čeho. 

bC1l-1rcd)cu (et.) mluviti, 
rozmlouvati, rokovati, jedna
ti, pojednávati o čem; umlou
vati, ujednávati co; zaHká
vati co; jtd) mít S-m _ hovo
řiti, rozmlouvati, rokovati 
s kým. 

~cfprcd)uug umlouvání, 
umluvení, rozmluva; lid Der_ 
při řeči, při jednání, roko
vání o čem; když se mluvilo, 
když byla řeč o č'm; až se 
bude mluviti, až bude řeč 
o čem. 

bcfprcugcu (et.) za-, postří
kati, s-, pokropiti co. 

~cfprcuguug vy-, pokro
pení, kropení. 
~cfprcuguug$ -bcrfaljrcu 

postup kropení; -bonid)· 
tuug kropicí přístroj, kro
pidlo. 

licfptit;cu (eL) za-, postří
kati, pokropiti, pocákati co čím. 

~efptií;uug postl"íkání, PO
kropení. 

liejpiifeu (e!.) oplachovati, 
omývati co. 

beffel'u (S. J) et.) polepšiti 
koho, co; zlepšiti, (vy )spra vi ti, 
0-, napraviti co; ficí) _ (po )1ep
šiti se, napraviti se; Die 
'l3reife Jíeffem fídi ceny stou-
pají. . 
~cficruug polepšení se; 

náprava, zlepšení. 
~eff eruug$ -lluj1aH po

lepšovna, ústav polepšovací; 
b-fiiljig polepšitelný, napra
vitelný; schopný nápravy; 
-fiiljigfeH po-, zlepšitelnost, 

napravitelnost; schopnost 
nápravy; ~liau$ polepšovna; 
-mHtcI prostředek pO-, zlep
šovací, napravovací; -j1rafe 
polepšovací n napravqvací 
trest; -1IJffcm soustava pO-, 
zlepšovací; -f!Jeotie theorie 
pO-, zlepšovací; -íúeb pud 
polepšovací; pud nápravy. 

bejt nejlepší; _mi!gíid)(ft) 
co nejlepší; _gemeint nej
lépe míněno; DM íB_e dobro, 
prospěch; jádro, trest, vý
bor; aum alIgemeinen íB_en 
k obecnému dobru, prospě
chu; au S-~ íB_en el. t\)ltn, \)erau· 
ftalten ve prospěch něčí něco či
niti, pořádati; _ bielmD nej
více podávající; Der erfte íB_e 
ledakdo, leckdo; S. 3um _en 
l)a6en o l)alten tropiti si šašky, 
blázna (-y) z koho. míti koho 

za blázna. ' 
~eft-bieter nejvíce podá

vající; -bot největší podání 
II nabídka; -fcgeljd)iebeu 
hra v kuželky o cenu; 
-fd)eilier (-fdjieber) nejlepší 
hráč v kuželky. 

beftallcu (S.) uvésti koho, 

dosaditi koho v úřad. úřad n 

službu dáti, propůjČiti, udě
liti komu. 

~eftalluuguvedení vúřad, 
propůj čení služby; mzda, 
služné, plat úřední n slu
žební; _ e-~ 'tfD\)oralen plat, 
odměna advokáta. 
~eftallung$- lltief jmeno

vací n ustanovovací list; 
-llccrd jmenovací n usta
novovací dekret; -UdmtDC 
= _lídei; -5eit čas jmeno-
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vání n ustanovení n dosa- ~řeviny; -edI~ruug (iiúer he 
zení. m e-r íBrannl\1Jembrennerd \)01'. 

~ej1auD bytí, jsoucnost, f)anbenell 'tfffof)cí\JorratQe) lih. 
existence, trvání; stálost· prohlášeni o stavu (alkoho
stav (skutečný); zbytek' lov,ých zásob ve vinopalně); 
ostatek; lesina, porost; ,:-gcber pronájem ce, prona
dřevina; náj~m, pacht; '"; 'Jímatel n propacbtující, pro
e-~ íR,ed)~e(l ~xlstenc.e n J:yh, pachtovatel; -gegcuj1auD ná
II h~val1l prava;v 6et _ Dtejer' jemní n pachtovní předmět· 
5tf)atl~d)en ~a techto okol- i -gerD nájemné n pachtovné? 
nostI, kdy~ tomu tak; _ mít i -iufJaber majetník najaté ~ 
- v p:t;'avde; - e-(l 'tfnl1Jm~: spachtované věci; b-IO$ ne
d)e~ eXlstellce II trvání ná-! stálý, vrtkavý; vrátký; -fo. 
roku; _ :-0 @ejťÍ2e~ platnost; ! figfeH nestálost, vrátkost· 
vlada zakona; :" Der ([~ffe -ueljmet nájemce, nájemník 
~~av pokladny; vbte ®ad)e \1Jt~D. II pacht}'ř; -pffcgc pěstování 
,emen - f)a6eu . ve: nepotl'va, porostu; -rcd)ltuug účet 
ne~ude ~rvatI; m - ~e~men i zůstatku; -fad)c nájemní zá
naJmoutI D sp,:chtov:atI co; in: ležitost n věc; -fd)iii;uug od-

gebeu pr~maJmo?tI D pro-: had porostu; -foll (v poklad
pa.c~tova.t~ co; nt _ l)alíen' ně atd.) "má b~,ti" (oproti tomu 

m;t: V ;naJmU n V pac~ltu co, "skutečno j"t"); -itrcttiafeit 1'0-

n;ltI n~.)at? D spach_t~vano eg; zepře nájemná; -iiná část 
Dte allíang~t~)env ~q!anbe zu- ~~eviny; nájemní věc; -t!JeiI 
statky pocatecm. cast čeho: součást kus díl č,h • 

. ~eitaltb($)-abtlieifultg od- _tl)cif e":r Urfunbe (s~u)čás~ď 
dll porostu ~ -~rtet stáří po- díl, kus listiny; _tf)eile be~ 
ros~? Dv. dreVl!ly; -.:aIt.cr$~ íBreltlt\Jorrid)tling součástky 
efal1c tnda veku drevll1y; dRstilačního přístroie; -ber. 
-alt~~$}a~cffe . ::,bulka pro l)iiftuiffe nájemní' poměry; 
roztndel1l stan porostu; poměry, ráz dí'evin n porostu' 
-a~te1t druhy p~ro.st?; -be. -bertrag smlouva nÁjemní ~ 
!Jtu~tDu~g .zaklada~l, zalo- pachtovní; -\tlirt;dJaft ho
zem v (h:ev,my, z~klad n spodářství dle porostů n po
zalesnoval1l porostu ; -bc~ rostní' -;ht$ nájemné činže 
tr,leb hOSl?o.~ařepí porost- bcit~1t))ig stáli', ust~vičný; 
ne; -bomtat J a~ost po- trvalý; neměnící se, nepro
rostu; -bud) SOUpIS uutJet- měnný' _ \1JerDen ustáliti se' 
ku, inventál-; -caffc hlavní adv. (ne~\stále ustavičně ne2 
pokladna (u ředitelství stát. nřetržitě.' , 
drah); -~!affe ~r'ída por~stu; ~ ~eftiiu))igfcitstálost,tn'a
-~outo . ucet zustatkov.Y (též lost, neproměnnost. usta-
zasobm)j -eoutrole kontrola vičnost. ' 
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lieitíitfcn (S. in cL) utvrditi. 
upevniti, posilniti, ujistitÍkoh~ 
v čem; j-e ~nga6e dbliÚ) _ po-, 
stvrditi co přísahou n pří
sežně. 

!5eitíitfnng utvrzení, u
pevnění, posilnění, lljištění; 
_ ber lBer!rčige upevnění smluv; 
eibliÚ)e _ pHsežné po-, utvr
zení. 

licitíitigen (e!.) potvrzovati, 
potvrditi, stvrditi; schváliti 
co; _be~ Urtf)df ber aroeiten 3n~ 
ftana potvrzující rozsudek 
druhé stolice. 

!5c;tiitignng potvrzení, 
stvrzení; stvrzenka, potvr
zenka; schválení; _ bc~ 1J(6o 
f)anbfungilgeriÚ)te~ potvrzení 
soudu (po )zůstalostního; alí~ 
f)anbfung~líef)orbliÚ)e _ potvr
zení (po )zůstalostního soudu; 
_. Ulíer ben (gr!ag bcr @elíUr fUr 
ble ~líf)ofung ber 5Saf)n~of~líriefe 
potvrzení, že složen byl po
platek za odnášení nádraž
ních psaní; stvrzenka oslo, 
žení poplatku za odnášení 
nádražních psaní; _ ii6er in 
lBerluft geratf)eue ij3oftaUil.leŤjungeu 
stvrzenka o ztracen}'ch po
ukázkách; _ B,ióringeu při
nésti, přiložiti, připojiti, s-, 
potvrzenku; gegen einfad)e _ 
na pouhou, prostou stvr
zenku. 

!5eftiitignng$-ant1:ag ná
vrh na s-, potvrzení; s-, po
tvrzovací, schvalovací ná
vrh; -bnd) stvrzovací kniha; 
-elaufe{ doložka s-, potvr
zovací; -gcfud) žádost o po
tvrzení; -1:ed)t právo s-, 

potvrzovací, schvalovací; 
-fd)cin potvrzovací list; po
tvrzenka; -udunbe list(ina) 
potvrz?vací, schvalovací; 
-udl)etf rozsudek potvrzo
vací, schvalovací. 

licjtatten (S.) pochovati, 
pohřbiti koho. 

!5eitattltng pohřeb, po
chování. 

lieited)cn (S.) uplatiti, pod
platiti koho, porušiti koho dary; 
podmazati koho; et. _ obšiti co. 

bcftcd)fid) úplatný, zákup
ný, porušitelný, podplatitel
ný. 

!5cftcd)fid)fcH úplatnost, 
porušitelnost. 

!5efted)ung podplacení, po
~ušení (dary); podmazání, 
uplatek; pomazánka; pod-, 
úplatnost; -$-gelb, -$-gc~ 
fd)Cltf úplatek, pom.azánka, 
podmazné; gegen _gelb, _geo 
íef)enf el. tl)nu činiti co za úpla
tek. 

!5cffcď pouzdro, skřínka, 
příbor (stolníl, náčiní (stolní) i 
tyč k révě; -madlC1: pou
zdrař. 

beficďcu (et. mít et.) nastr
kati čeho nač; posázeti co čim: 
hor. @eaiil)e _ (náčinil nasaditi ~ 
násadkou opatřiti. 

!5eiteg hor. _ (@efeít) Hl 
@ange~ smuha rudné žíly. 

liejfe6cn Cet.) podniknouti, 
podstoupiti, přestáti, zaku
siti co; obstáti při čem; pod
voliti se čemu; lJeftauben jdn ntit 
el. pokryt, posázen býti čim; 
_ (ballern, efiftimu) býti, zůsta
ti, trvati; etl !ieftef)t fdu Unlell' 
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iÚ)ieb, ~nftanb ... není žád- obmezen jest pouze na oso
ného rozdílu, nijaké záva- by mužské. 
d~ ',' .; es rohb _ to potrvá; ~citclJcn .. bytí, jsoucnost, 
Bel l-nt @ef)afle _ stačiti s pIa- e~lstence; uóer ba~ _ o SJ(iÚ)t~ 
tem;.ol)ne el. _ obejíti se bez 6q~ef)e!l Hl íRecf)tílberf)čiftlliffeíl 
~eho; tu e-f ij3ro6e _ při zkouš- entlÚ)etben rozhodnouti o bytí 
ce obstáti; bor S-nt _ obstáti n nebytí, o existenci n ne
před kým; aui er. _ státi, trvati existenci, o jsoucnosti n ne
na čem; tvrditi co; auíl et. _ jsou~nostiprávnÍhopoměru. 
skládati se, zálRžeti, sestá- beltcljfcn (S.) okrásti, 0-

vati z čeho; bie lffiof)nung líejtef)t krádati koho. 
autl 5 3immern byt skládá se !5eiteljunIJ podniknutí, 
z 5 pokojů, jest o 5 poko- podstoupem čeho; naef) _ ber 
jíc~; in el. _ záležeti, spočí- 'llriifnng po vykonané zkouš
vatl v čem; ber @egenftanb be>3 ce, když vykonal C-a, -i, -y) 
mertrage~ Bejtef)t int ~auíe před- zkoušku, když byla vyko
mětem smlouvy jest dům; nána zkouška. 
5;r pteÚ)t ~ po právu býti, pla- bcitcigcn (et.) stoupati, vy-
tltl, pravoplatným býti; stoupiti, (vy)lézti nač. 
alt med)t l1id)t _ po právu ne- licftehtcu Cet.) pokrýti n na· 
býti, právoplatným nebýti' plniti kamením co. 
líejtanben bývalý i (ie~t) _be @e~ !5cfteU - anftaIt o bj edna
felle nynější zákony n zákony várna, objednavací ústav; 
ny;ní platné; .~~ntaI? Beftanbene -aufgabc objednávka, za
(\lqelle tehde.jsl zakony; au kázka; -lle!id po,t. dodavací 
íRed)! _b pravoplatnÝi naÚ) n doručovací okres; -bote 
bm --:ben 9eornten dle platných I poslíček, doručovatel, doru
pravl~el;, _ber @5euÚ)eu\JerbaÚ)t čovací posel; -lldcf objed
podezrem z vyskytnutí se navací list písemná objed
moru,. že vysk;y:tl se mor; návka n z~kázka; -liud) zá
(g~ecutton{jacte Bretlím Beftef)en pisník o doručení čeho' O b
e::fekuční kroky zůstávají, jednavací n zakázková kniha 
zustanou v platnosti; e-e kniha objednávek n zaká~ 
merllfíi.rJ?tnllg . al~ _b eraef)ten zek; -llicnit pošt. dodávání, 
uznatlf) povmnost platnou; dodavací služba' _bienft bon 
e~ li.eite t dn ~l11ttl6fatt vychá- ij3oftfraÚ)ten dodáv'ání poštov
:-:1, Jes~ zaveden ~řední l.istj ních zásilek; -c~j.lcbition 
tnt 5Sc3trfe .!ieftef)t ,em @rentmm doručovací v)'prava; -gang 
u okr,esu Jest n Jvest zřízeno pochůzka se zásilkou (psa
gremlU:n, s:po~ecenstvo;, e~ ním, přípisem atd.); -geliiir, 
líefteflt ble íBeld)tal1fuug, bafil Der I-gdb poselné' poplatek za 
3utnít unl' ij3er;oneu ntčinnfief)en dodání, za dOI;ášku za do
(\leid)IeÚ)tetl geftattet 1ft pr-ístup ručení; doručné; ~ákazné; 
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tariil11uj3ige _geliih: poselné dle 
sazby; -gcbiitcn-eoufíglHl' 
Hou seznam poselného n do
ručného; seznam poplatktl 
za donášku, za donášení, za 
d0ručení; -Hjte (i lir 8eÍíuugeu) 
pošt. o bjedn( <.\.v)ací seznam 
(časopisů); -Otgllu doručo
vatel, doručující orgán; -l'C' 
!liftct seznam zakázek n ob
jedllávekj S"eznam dodávek; 
-fd)eht list, lístek objed
n(av)ací; list dodací n doru
čovací; -fdJclU-tOlt1tgltatiolt 
seznam objednacích listů; 
-l;Jorntctf záznam dodací; 
-3eH orný čas; do ba polních 
prací; -3cttcI list objed
n(av)ací, lístek na objednáv
ku; list dodací. 

bcftcUbar objednatelný; 
doručitelný; vzdělavatelný. 

beftcUclt (et. lid S-ml ob
jednati, zjednati si, opatřiti 
si, zamluviti si co u koho; 3. _ 
obeslati koho, objednati koho 

(kam); S. aU e-m 'Ull11te _ usta
noviti, dosaditi koho na úřad; 
S. au e-m @ejd)afte _ uložiti 
komu věc nějakou; zjednati 
koho k věci nějaké; e-u 'UlÍJ' 
\Jocaten _ opatřiti si n zj ed
nati si advokáta; e-u íBor' 
munÍJ _ ustanoviti, zříditi, 
jmenovati poručníka; S.3um 
íBormUltÍJc, al~ íBorl11unÍJ _ usta
noviti, zříditi, jmenovati koho 

poručníkem; c-n @'tellllerlreter 
_ zříditi zástupce; e-e ~I)l11' 
mii\iou b1eifJenÍJ _ zříditi, usta
noviti trvalou komisi; eiu 
@erid)t _ osaditi soud; e-e 
@'id)crf)eit _ dáti, opatřiti ji-

sto tu; bie filltrtíd)ařt _ o bsta
rá.vati hospodářství; ÍJeu ~ďer 
• vzdělávati role; e-u ~uftr(tfl 
_ obstarati, vykon.ati, vyří
di ti příkaz; e-u mrief _ do
dati, doručiti, odevzdati 
psaní; et. iu bie 18úf)mmg _ 
do bytu co doručiti, dodati, 
odevzdati; befíeUter mlotb zj ed
naná vražda; 6efteUter ffiid)ter 
zřízený soudce. 

18cjtcUCt zákazník, o bj ed
navatel; zHzovatel; doru
čovatel. 

18el1cnte(~) zřízenec. 
18cftcUung objednání, zjed. 

nání; objednávka, zakázka; 
obsílka; ustanovení, zřízení, 
jmenování (koho kým); osazení 
(soudu); obstarání; vzdělá
vání (pole); vyřízení (příka
zu); dodání, donáška, doru
čení; _ ÍJer morieúrgeme zřízení, 
ustanovení bursovních or
gántl; _ duer @,iÚ)crÍ)eit dání, 
opatření jistoty; _ bes eaÚ)
\JerftauÍJigen ustanovení znal
ce j 3um @'ad)berftiinbigen 
ustanovení (koho) znalcem; aur 
_ CeSi entgílugeueu @e\1Jhllte~ 
gelangen dopočítávati se ušlé
ho zisku. 

mcfteUnug$-amt úřad do
davací n doručovací; -bc~irf 
doručovací, dodavací obvod, 
okres; -liogen objedn(av)ací 
n zakázkov}' arch; arch ob
jednávek n zakázek; -bticf 
list objedn(av)ací; -bud) kni
ha na zakázky, zakázek, 
zakázková, o bj ec1n( av)ací; 
-bctre! zřizovací, ustanovo
vací, jmenovací dekret; 
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-gang obchůzka; -gebii~ 
= mefteUge6lir; -id)cht list 
objedn(av)ací n zakázkový; 
-fdireibclt list n dopis ob
jednavací. 

beftcucrtt (S.) uložiti daň 
komu; daň uvaliti na koho; et._ 
zdaniti co; uložiti dall. nač. 

18efteueríC,t) poplatník. 
18citcucruug uložení, uva

lení daně; zdanění; daň; 
cheete, il1birec!e _ uložení daně 
přímé, nepHmé; ber _ untei· 
Hegen podroben býti dani; 
býti poplatn}'m. 

18cftcuerungs-att způsob 
zdanění; -gruuMage základ 
(pro) zdaněni; -mobus = 
_í5-arl j -tcd)t zdaňovací prá
vo; právo zdaňovati n uklá
dati daň; _umlage rozvrh, 
rozvrženi daně; -borf d)rift 
předpis o zdanění. 

bci'tiaHid) zvířecký, zho
vadil,]", surový, nelidský. 

18eftialitčit zvířeckost, 
zhovadilost, surovost, nelid
skost. 
beftimmblt~ určitelný, u

staÍ1ovitelný. 
bcftinUllelt (et.) určiti, usta

noviti, naznačiti, naříditi co; 

s. au cl, _ pohnouti, přiměti, 
(při)vésti koho k čemu; určiti, 
ustanoviti koho čím n k čemu; fiď) 
311 et. - laiicu dáti se pohnouti 
k čemu; jid) jU et. _ rozhod
nouti se, odhodlati se k čemu i 
cie 811ftalltigfeit Hs @erid)te{l 
óefthumt jid) uaÚ) d. příslušnost 
soudu určuj e se čim; uad) 
18im beftimmte 0et1ÍJung zásil
ka do Vídně (určená); tú) f)ahe 

miÚ) óeftimmt gefuuCet1 auau. 
úrbuet1 viděl jsem se nucena 
naříditi; _ll určující, určo
vací; ritr S. _ÍJ íetu působiti 
na rozhodnutí či, rozhodným 
být.i p'O koho. 

bcftintutt určitý, určený, 
ustanovený, rozhodný; přes
ný; adv. určitě; bezpečně; 
přesně; _er 'llrei~ pevná ce
na, určená cena; 3lt _en 
@'tltuÍJen v určité hodiny, 
v určitých hodinách. 

18citinuntfJeit určitost, roz
hodnost; mít _ určitě, bez
pečně, jistě. 

18eitimmung určení, na
značení, (u)stanovení; před
pis, nařízení; výměr, vymě
ření; povolání j účel, cíl; 
pohnutka; ÍJie _ Hl íl.lcenjd)en 
osud, povolání člověka; jejt· 
gejei2te meftimnutl1g stanovený 
předpis; eiu íBertrag er[)alt í-e 
_ im aUgem, fJiirgerl. @ejei2ol1Ú)e 
smlouva upravena jest v ob. 
zákoně o bč.; _ ber 8uft1illbigfeit 
ÍJurd) ÍJen oberfteu @eriÚ)t{j()oj 
ustanovení, určení přísluš
nost.i nejvyšším dvoJ.'em 
soudním; Die @'enÍJung ijt an 
H)re _ angelauflt zásilka došla, 
kam pati'i, kam jest určena, 

18eithnmuug$-g cbiet ur
čené n vytčené území; úze
mí (obvod), pro které (kte
rý) co určeno; li-!,!cmiif;cr 
@elirauCÍ) e-t@Sad)e účelové uží
vání, použití věci; užívání, 
použití věci dle jejího účelu; 
-grnltb pohnutka, pobídka; 
důvod rozhodnutí, určení j 
-{attb pošt. určená, stanovená 
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země; b-miifiig účelový; 
účelu, určení přiměřený; po
dle určení: -ort místo ur
čené, (u)stánovené; -j.1oitau
ffaft, -poftbuteau dodací 
poštovní Mad; -fď)iff urče
ná, stanovená loď; -ffathm 
stanice stanovená, určená; 
-l.letlUartuug dodací správa. 

beitod'eu; ben íilleínlierg mU 
ffieóen _ vinici vínem posá
zeti, na vinici vína nasázeti; 
fid) _ z-, odmladiti se, odno
žiti se; óeftoďt z-, odmlazený, 
odnožený, obrostlý; óeftoďter 
íillalbgnmb zalesněná lesní 
půda. 

beftof1en (et.) narážeti nač; 
srážeti, sraziti co; ostrouhati, 
ohoblovati co. 

bcittafen (S. flir et.) po
trestati koho nč n proč; mil bem 
stobe _ na hrdle potrestati. 

bcfttafeus - lUed trestu
hodnv. 

~c'fttafuttg potrestání; 
trest; _lieautragen navrhnouti 
trest n potrestání; S. ber -
aufiH)reJt potrestati koho. 

bcjftcbctt fiď) snažiti se, 
vynasnažovati se, namáhati 
se (, inf); ficl,J um, nadí el. -
snažiti se, usilovati, přiči
ňovati se, zasazovati se očj 
bažiti po čem; l.ieftrel.it jdu sna
žiti se (, inf'). 

~eittebeu snaha. 
befítebfam snaživý, při

činlivý. 
~cittcbiamfeit snaživost, 

příčinli vost. 
~efttefluug snaha, úsilí; 

usilování oč. 

flejtteiď)cn (e!.) pomazati, 
zamazati co; zasáhnoutí co, 

dotknouti se čeho. 
~cittciď)et maz ač, zama

závač. 
flcjttdfcn (et.) dotýkati se, 

dotknouti se čeho; zasáhnouti 
co; pruhovati co. 

flcjftdtbat popíratelnj-. 
~cftteitfladcit popíratel

nost. 
bcjtteitCtt popírati, popříti, 

v odpor bráti co; upírati, upří
ti co; odpírati čemu; zapraviti, 
hraditi, zaplatiti co; potírati, 
potříti koho; beu lef2tm íilliUeu 
_ odporovati poslední vůli; 
S-m ein íltecl,Jt _ upírati komn 

právo; bie @iltigfeit ber ~()e _ 
odpírati platnosti manžel
ství; bie Untofteu (.peifung\l< 
foften) _ zapraviti, nahraditi, 
zaplatiti náklady (léčebné); 
_tl porážejícÍ; _be @rliube 
porážející důvody; l.iefiritten 
popřený; upřený, vzatf' v od·-
por; sporný. . 

, ~efttcitctt ,I;0r;íráni, upí: 
ran1 čeho; odpuan1 čemu; branl 
čeho V odpor; placení, ná
hrada. 
,~eftrcitun~ 'p~pírání, upí-

ranl čeho; odplranl čemu, od por 
proti čemu; braní čeho V odpor; 
zapravení, úhrada, náhrada, 
placení; _ ber Sťoften hrazení, 
placení nákladů n útrat; -
ber ffiei(e placení cesty, ná
hrada cestovného; _ ber ílRa
terlalien placení, úhrada hmo
ty, materiálu; náklad na 
hmotu, materiál; _ be~ ®taat~
auf\1)aubes úhrada státních 
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-nákladů: _ ber ,811itunbigieiť navštívit; _e maÚ)ett návště
e-~ @eriÚ)te~ odporování pří- vou choditi; _ ber ed)ule 
slušnosti soudu, odpor proti docházka do školy: návště-
příslušnosti soudu; braní va školy. ' 
příslušnosti soudu v odpor; 6efnď)clt (S-) navštíviti, 
_s-Hagc žaloba popírací. navštěvovati koho; e-u oOrt ... 

bcfttcucu (et.) posypati, zavítati, zajíti, zajeti, přijíti, 
postlati co čim; nasypati, na- přijeti kam (na návštěvu); 
stlati, natrousiti čeho nač; mil bas 'Ilm!, bie edíllle, bie Sťirdíe_ 
i)caffem _ pokropiti, postří- choditi, docházeti do úřadu, 
kati co. do školy, do kostela; na-

~eitrettuttg posypání, na-, vštěvovati úřad, školu, ko-
postlání; pokropení. stel; ber oOrt ift jelir lieiucl,Jt do 

6cfftiďclt oplésti, provazy toho místa chodí mnoho 
ovázati co; spoutati, okou- lidí. 
zliti koho; zatknouti, uvězniti ~cfltd)ct návštěvník, na-
koho. vštěvovatel; _ e-r edíule po-

18cfttittcngcít spornost j sluchač (školy). 
_ be~ ~i[\ent()llme§5 spornost 
vlastnictví. ~einď)s·fartc navštíven-

6ejtufclt (et.) stupni opa- ka; -3CltgUt$ vysvědčení ná
třiti', hor nasekati, narubati. vštěvovacíj vysvědčení o 

docházce kam n O návštěvě 
bcftiitmclt (ct.) hnáti úto- • 

kem, útočiti nač; S. mit 5Bitten_ čeho; -3tmmet přijímací po-
obléhati koho, obtěžovati koho koj. 
prosbami. 6cfnbcItt (et.) umazati, po-

~cftiitntltttg útok; oblé- skvrniti, potřísniti, pošpiniti, 
hání, obtěžování. pokáleti co. 

bcftiit5Ctt (S.) poděsiti, po- ~ct·bcmf klekátko; -6ttt< 
lekati koho; hut bie .pulte mil bCt pobožnůstkář, modlílek, 
~r3en _ rudy do huti navá- svatoušek; -6uď) modliteb
žetí; ben Dieu ... dávati do ní kniha; -falJtcr poutník; 
peci; l.ieftiiqt znepokojen)', -fagtt ponť; -gattg procesí; 
z-, poděšený, polekaný; za- -llalts modlitebna; -pIaii (in 
~'ažený; omámený; užaslý; e\)uagogen etc.) modlitební 
lilier ei. l.ieftliqt ttlerben podě- místo; _pnlt, -ftttl)I kle kát
siti se čím; lieftlirat macl,Jen = kOj -ihmbC doba modlení; 
6eftiir3en. -tag prosebný den; -IUOď)e 

~Citiit6Uttg poděšení; au~ prosebný n křížov)' t}'den; 
_ poděšením, pro poděšení, -5Cit čas modlení. 
z poděšení. flctagt v letech, při letech, 

~Cfltd) návštěva koho, čeho; letitý, starý; prošlý, pro
er fam au tlim au! _ přišel jej padlý; _er 'Ilttíprucl,J nárok 
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propadlý, dospělý; nárok 
lhůtou _ vázaný. 

bcta1fcn (et.) omak(áv)ati 
ohmat(áv)ati co, dotýkati s~ 

o vei ct. _ účastniti se. úča
sten býti čeho; účastenství 
míti v čem; přispěti k čemu' 
l.ietÍ)eifigt súčastněllý. ' 

čeho. 

,1B,ct!lftuug, o~~atání, oma
kava~,l; dotykanl se čeho. 

bctaubcn (S.) ohlušovati 
omámiti, omráčiti koho' umrt~ 
viti, otupiti koho; -D o:namu
jící; ohlušující. 

1BetfJeHigic(r) lid e-r ftraf= 
l.iaren ,panb[ung účastník trest-
llél10 skutku. . 

1BctitubtfJeit, 1BctitubtjcÍ1t 
otupělost, zmalátnělost. 0-

n:ámenost, bezvědomí, bez
vedomost. 

1Bctitnbung ohlušení, omá
mení, omráčení atd. 

bctaumdu (S.) omráčiti, 
omámiti koho. 

1Betcu-ftiimet obrázkář
kramář; -madjct hotovitel 
obrázků; -betfdjlciflcr pro
davač obrázků. 
y. bctfJiiti!lcn (et.) osvědčiti 
cmem n skutkem co; ndj _ 
osvědčiti se; jidj ód ct. _ 
činně .se Súčastniti čeho, účin
kovatI při čem. 

, y1BctfJitti~uu!l osvědčení, 
ucastenstvI; tll _ ljumaner 

,y1BetfJcifilUl;tg účastenství, 
ucast; _ :vniter am mem!!)= 
ftrcite účastenství, účast tfe
tích osob ve při, ve sporu. 

1BetfJctlnug podělení, ob
dař:ní, podarování; poskyt
nutI. 

1BetfJetfultg$-Uttjj.ltudj ná
rOK n právo na udělení II na 
podělení; -bCDtuglmg pod
mínka udělení; b-fiifJig 
komu může něco uděletlo 
poskytnuto býti (na pi'. vý'lužné: 
dal' z milosti atd.). 

b~t~euertt (3-m et.) ujišťo
V~~l koho o čem, jistiti, tvr
dJtl komu co. 

!8et~eltetltttg uji.šťování' 
zaklínání, tvrzení, jištění: 
-$-formel přísežní formule: 

@el!nnun$ os;rědčuje, proje
vUJe (-lC, -lce) lidumilué 
smýšlení. 
. ~etfJcileu (S. mi! ct.) podě

lItI koho čim; obdal'iti, nadati 
.oho čimi vy~ě~iti .koho, podíl 
Jeho mu datl; ftdj mÍ! ct. _ 
opatřiti se čim; S. mi! c-m 
fta6iíen &r.liartu;tg~ódlrage _ po
skytnoutI staly vydrž ovací 
příspěvek komu. 

bctfJiirelt (S.) omámiti; z
poblázniti, zaslepiti, ošáliti 
ko~o; 6ct90rt OJ;námený, ošále
ny, zaslepeny. 

1BetIJiirttng omámení, po
bláznění, ošálení. 

. ~etfJcir}$cn (S. ód et.) uči
mtl koho ucastna čeho; fidí an 

!l~titť!u (S. o ct.) pojmeno
vatI koho, co i titul, uděliti 
propůjčiti komu, titulovati II a~ 
zf'V&ti koho čím; 6etitcít pojme
novaný, nazvaný; titulo
vaný. 

lietiiljJeftt (S.) napáliti, 
ošáliti, ošiditi koho' fidj _ laffen 
jíti na lep. ' 
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metou beton; -!ttucUcr 1Betrag částka, suma, pe-
betonovačský dělník; -uau' níz, úhrn, výše; ei. \1Jirb aum 
ttuterneljmer podnikatel sta- íl5er6redjen au!) bem _e beíl entwen' 
veb betonovvch; -fafitif to- beten @uteě něco stane se zloči
várna betOllu; -gruuiluug nem cenou věci ukradené j 
betonový základ, základ na (Ia:pitaí im _ bon 500 fl. kapitál 
beton; -ntunettuetf betono- pěti set zlat.ých, 500 zl. ka
vé zdivo; -ldjuttuug násyp pitálu, kapitál ve výši 500 
betonu; -berfcufttug .spo~- zL, kapitál činící 500 zL; 
štění betonu; -tuaretttafirtf 3\Dei íSetrage a 10 fL dvakrát 
továrna betonového zboží. po 10 zL; bie 'J(usaaljfultg e-~ 

lietottcU (d.) klásti důraz _es výplata částky, sumy; 
nač' s důrazem pronésti co. e-lt _ liegefien (peněžitou) 

metoutcrct betonovač. částku II sumu vybrati; e-lt 
1BetOltUltg důraz. _ óeifÚ)!ief3en (peněžitou) část-
metradjt zření, zí-etel, po- kll n sumu přiložiti, připojiti; 

všimnutí, úvaha; ei. fommt e-lt _ einaaljlen sumu II částku 
ht _ k něčemu dlužno hleděti, (peněžitou) zaplatiti; e-lt _ 
přihlížeti, míti zření; ně,co erfegen částku (peněžitou) n 

dlužno bráti v úvahu; et. t1t sm-nu složiti, uložiti. 
_ ml)men, aiel)en podimnouti bctrageu činiti, dělati; 
si čeho, všímati si čeho, uvá- obsahovati; fídj _ chovati se, 
žiti co; dbáti čeho, hleděti, počínati si; fídj gegen S. _ 
přihlížeti k čemu; in _ vzhle- chovati se ke komu; bie @eliiir 
dem k čemu, hledě, přihlížeje, óetragt 50 fl. poplatek dělá, 
maje (-f~, íce) zření k čemu, činí bO zl.; bie 5;'ange bCíl @an' 
co se tyce ... (s gen.)., geí5 líetragt 15 m chodba.i est 

bctradHelt (et.) uvažovati 15 m zdélí, má 15 m délky; 
co hleděti, pl'ihlížeti k čemu; mie bicí 6etragt bie i2ídjulbigreit? 
p~kládati, považovati m, kolik činí II dělá dluh, jak 
pozorovati co, všímati si čeho, velký jest dluh? 
hleděti, patřiti nač. mctragttt chování se, způ-

bcttadjteU$I1.lett povšim- soby. 
nutí, úvahy hodný; pozoru- metrllg$-tolomte sloupec 
hodný. číslový n pro čísla n sumový; 

1Betradjtcr uvažovatel; -f~IlUc sloupec sumový n 

pozorovateL ' číslovv n pro čísla. 
liett'iidjtIidj znamenitj'r, . bctiautu (3. mil ct.) svěřiti 

značný, valný, drahný; .nidj! komu co; odevzdati komu co; 
_ ne valný; _e llllcrtberrmgeo .taroč.poručiti komu co; 3. ift 
rung značné zmenšení ceny. mi! ber &raiel)ung ber 5ťinber 

18cttaďJtuug úvaha; in _ vetraut někomu svěřena jest 
fommen = in íSetradjt rommen. výchova, svěřeno jest vy-
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chovávání dětí; mít 2(lil)artung 
e-t: 1:ag[ai2ung lietrauter íRicf)ter 
soudce, jemuž poručeno, 
svMeno jest konání stání; 
soudce určený ke stání; lie. 
traut adj. důvěrný, spolehliv:)!. 

lietrltuent (S.) želeti koho; 
truchiiti pro koho n nad kým; 

oplakávati koho; míti n nositi 
smutek po kom. 

lBetrltute(r) důvěrník. 
lBetrcff; iu_ beHm, lietreff~ 

beílen O tom; co se toho týče; 
hledíc, vzhledem k tomu; vpří
čině, stran toho; in _ uu[erer 
morlabung .. ' jakož jsme o
besláni, co do naší obsílky, 
(oznamujeme, .. ) 

lietreffcu (S.) při-, za-, do-, 
(po )stihnoutikoho, dopadnouti 
koho; potkati koho; týkati se 
koho; bie ~aut'tiac1je tlJirb Ilou 
bem 2(ufecf)tuug~gruube lietrúfíeu 
hlavní věc stižena jest dů
vodem odporu; e-e@5treít[acf)e 
_ týkati se věci sporné; 
-b, ber (ble, bas etc.) _e ten 
(ta, to atd.) jistý, (-á, -é), 
každý ten, příslušný, dotče
ný, ten, o nějž běží, jde; ten, 
jehož se to týče; ten který; 
mspr. dotyčný; pr.ep. _b ba~ 

= in í8etreff beffen; lietrúffeu po-, 
(při-)stižený; dotčený; za
ražen.ý, užaslý. 

betreilien (et.) provozovati 
co, pracovati o čemj zabývati 
se, zaměstnávati se čím; S. O 
et. _ pobádati n pobízeti koho; 
naléhati na koho, nač; urychliti, 
uspíšiti n popoháněti co; ciu 
íRed)t _ domáhati se práva; 
et. gerid)tlicf) _ soudně vymá-

hati co; bai3 (gfecutiOU!3\Jerfa!)rett_ 
urychlovati vedení práva; 
DJliifrerNrdc1jtuugen _ provozo
vati práce n úkoly makléřské, 
prostřednické; e:d)lff!3weHleret 
_ pr05tředkovati obchody 
loďní n loďařské; etU m.5aren. 
gefcf)aft _ provozovati obchod 
z božím; e-c @5treďe _ hor. ra
ziti chodbu; e-e mil e!eftd\cf)er 
.\traf! oU lietreilienbe í8aI)u dráha, 
jež má býti hnána elektři
nou; ble ~elbe;: mít mlel) _ 
honiti na pole dobytek; _ber 
@[(iul.iiger naléhající věřitel j 
_be 'l3artei pohánějící strana. 

lBetrcHluug pobídka, po
bidnutí, naléhání, poháňka, 
urgence; _ bes 'l3roceffes po
hánění, popohnání pře. 

lBetrcibungs-art způsob 
provozování; -Itusluei$ vý
kaz poháněk n pobídek; 
-eiu~ltbe poháňka; poháněcí 
n pobádací podání; -gcfud) 
pohál'í.ka; žádost poháněcí n 

pobádací; _~.ltotocon po
háněcí protokol. 

betreten (et.) vkročiti n 

vstoupiti kam, do čeho, nač; beu 
íJtec1jtstlJeg _ nastoupiti pořad 
práva, uchýliti se k pořadu 
práva n k právn; S. _ po-, 
při-, zastihnouti, dopadnouti, 
zastati koho; beu m.5eg betl ')lnf· 
forberuug!51Jroccffe.!5 _ podnik
nouti, začíti spor vyzývací. 

lBetrcteu vstup, vstou
pení, vkročeni nač; ber 
í8aI)uf)iife ullb ber í8af)n vstup 
na nádraží a na dráhu. 

lBetretuug vstoupení nač i 
za-, při-, postižení, dopa-

dení; _ bes í8eicf)\Nr~e\l.lCge(l 
uchýlení se ke stížnosti, na
stoupení na cestu stížnosti; 
_ be\3 8Jcauliď)raut\3 přecházení 
mýtní přehrady; -~-fltH pří
pad při-, postižení n dopa
dení; im _!5faf[c kdyby byl 
(-a, -o atd.) n bude-li ph-, 
postižen (-a -o atd j. v pří
padě, že bU:de (že 'by byl) 
po-, přistižen n dopaden. 

lBetrieb pobídka, pobíd
nutí, podnět; provozování; 
obstarávání; výroba, vyrá
bění; těžení, těžba; . činnost; 
doprava, přeprava; vozba; 
závod; _ e-!j @eltlerliei3 pro
vozování živnosti; _ ber UBer· 
fuf)ren provozování přivoz
nictví; pře vážení; _ Des met. 
flc1jer!tl1fjsgeid)aites pojišťování; 
_ mít e:trajíeu!ocomc!i\)c jezdění 
silniční lokomotivou; _ e-r 
(g1[eu6aI)1l doprava, vozba na 
železnici; _ e- \3 @rnóen-liaues 
dolování; _ e-s @5lof[ens što
lování; oliertiigiger _ vrchní 
II pozemní dílo; dilo narovni; 
ullterirbiírl)er _ dolní n pod
zemní dílo; 1m _e \eill praco
vati, býti v činnosti n chodu; 
lm Ilof[en _c [etn pracovati 
plnou silou, plnou parou; 
aujíer _ letu nejíti, státi, ne
pracovati; ln _ jel2en ~ liriugell 
uvésti v činnost;_ fil!)ren vésti, 
říditi 'o; anjíer _ lel2elt zasta
viti co (na př. dolovánÍ. 

mdriebs-It{ltbeihutg zá
vodní n podnikové oddě
lení; -Itufltge podnikové II 

závodní zař:zení; 'el. základ 
provozovací; základ voz by j 
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-anmclbuug ohláška výro by 
n provozování; -Itu;eigc = 
í8etde6i3aumeíbnng; -ItrlieH zá
vodní práce; -art způsob 
provozování, výroby n práce; 
-Itjl.Jtrltut závodní aspirant; 
-Ituffel.;cr dopravní dohlí-
žitel; závodní dozorce; -Ituf. 
ttIltttÍl provozovací II výro bní 
náklad; -ausfltH ,<1. schodek 
z vozby; -Itusgltli eu, -Itttsfa· 
gcn provozovací n výrobní 
v."deje; náklad na dopravu 
n na v~zJ;rL1;; -ItttSmlU~tg pr?
vozovam zavodu II dIla (ne
jakého) n živnosti; prová
dění dopravy n vozby; -Itus' 
tt1ets výkaz o činnosti, o 
provozování, o vyrábění, o 
těžení; -banten závo dní 
stavby; _beltmtc(r) závodní 
úředník; úředník při voz bě; 
-bcMnguug podmínka pro
vozování, v3'roby, těžení; 
-bcrid)t zpráva o činnosti, 
o provozování, o výrobě; 
výrobní zpráva; -beid)~iht, 
Jnug obmezení provozování 
n vozby; -beforger závod 
vedouCÍ; -beforguug obsta
rávání závodu, díla n provo
zování; _liejtimmttug před
pisy provoz ovací ; -clt.pttal 
závodní II provoz ovací jisti
na; -ca.pitltl-foutl provozo
vaCÍ fond; -d)ef (auď) mer· 
feI)r~c1jef) pí'ednosta dopravy: 
-clltffe třída pl'ovozovací, 
tHda těžby; -ťomeffiolt pl'O
vozovací koncese; _ťonjcus 
povolení provozovací n k 
vozbě; -couto účet těžebný 
II provozovací; _bltUer doba 
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výro bní II provozovad, trvánÍ -gtuttl:lfOttl:1 základní fond 
výroby; _llhmit(qecurÍi:lcr mer· provozovací II závodní; -~Ctt 
ref)r5bienft) dopravní služba vý- majitel závodu II podniku; 
kOlmá; služba provozovací II -ljinbctnis překážka ve vý
vozbová; -llitCdiOlt závodní robě; zamezení, překažení 
ředitelství; žel. ředitelství v}'roby; -htjpcctOt dopravní 
dopravy II vozby; -llitcctOt dozorce II inspektor; dozorce 
závodní ředitel; žel. ředitel vozby II dopravy; -jaljt sprá
dopravy II voz by; -chmaljme vní, závodní rok; -fatafter 
příjem z výroby, z provozo- katastr podniků; -fiirj.ler 
vání, z podniku, z těžby, hospodářs tví; -fojtC!! = lBe
'Z dopravy, z vozby; -CÍll' trielír,aui\Mllb, lBetrieb0aU(j[ageUj 
naf)me-tcd)umtg tel. účet za -haft hnací síla; -ftanfcu· 
podané telegramy; -Chtridj, eaffa závodní nemocenská 
tttug závodní, v}'robni, pro- pokladna; -íiittgc délka do
vozovací z(a)řízení; zařízení pravní; -Icitet správce zá
bospodářství (lesního); -chl' vodní; dílovedoucí; správ
ifeHttttg zastaveuí výroby, ce dopravní; -leitttttg zá
podniku, závodu, živnosti, vodní správa; správa do
práce, provozování, vozby, pravní II výkonná; -loca!c 
dopravy; -etforbcrttific po- závodní místnost; -tttaidjiuc 
žadavky výroby, provozo- hnací stroj; li-miifiig jak to 
vání, dopravy, vozby; -cr' výroba, provozování, závod 
fcidjfCtuug úleva dopravní s sebou nese; závodní(ě), 
n vozbová; -criiffmmg (za-) tovární(ě), živnostenský(y); 
početí výroby; početí práce; -matcdaI prostředkv vý
zahájení vozby; -Ctt1.lcitc< robní, pro"ozovacÍ, doprav
ttmg rozšíření závodu II pod- ní :-tnatcriaficn-gc&arttttgs
niku; li-fiil)ig provozova- aU$Wetě (bet 9)loutanamiem) 
telný II těžebnÝi provozo- výkaz o hospodaření s pro
vání, těžení schopný; -fOttb vozovacími, s výrobními pro
provozovací II závodní fond; středkYi -ntatetiaHclt-bcr
-f(ldlC~lttt9 pokračování ve ll.lcnbttngs-aUSI1.leis výkaz o 
v}'ro bě, v živnosti, v podniku, použití provoz ovacích II v-ST -

v práci, ve vozbě; -flif]tCt robních prostředků; -mcd
závodní správce; -fii~tuug ma{známka, v jakém rozsahu 
vedení závodu; -geúanmg se Pl'ovozuje podnik; -mHtcl 
dopravní hospodái'st"íj ve- výrobní II provozovací pro
dení, správa dopravy, vozby; sti'edek fl pomůcka; dopravní 
_gcúiiul:lcprovozovárna; -gc- prostředek; -momcnt zá
gcuftattb pl"edmět, příslušen- vodní, výrobní okolnosti 
ství závodní; -gCtiitl)c pro- -ttaď)l1.leiiung provozovací 
vozovací, výrobní nářadí i v}'kaz; výkaz o provozování; 

Největšíá nejzevrubnější pomůckou k dokonalému 
sezmini řeči české a německé !e 

NĚMECK 02 ČESKÝSLO VNÍK. 
Za pomoci četných odborníků 

sestavuje přehlíží 

Dr, J. V, STERZINGER. Dr. V. E, MOUREK, 

Složen spolElčnoupeělivou prací přečetných učenců a 
znalců jazyka českého i německého je nový slovník sp 0-

lehlivým a dokonalým rádcem všech, kdoi!. překládají 
" němčiny, nebo studiem německého jazyka se zabývají. 
I ~ěmec, Zh&jíd výraz své. mateřštiny, chce-li jej česky 
ztlumočit.i, najde tu bezpečně slovo správné. Možno říci, že 
dílo vyčerpává v'ŠechEln mat,eriál obou jazyků, po
kud se slovníkově obsáhnouti dá. Uprav a přizpůsobena osvěd
čené methodě slovníku Sachs-Villatova, leč přes to je slovník 
dílem původním. Terminologie technická zpracována tu, jako 
dosud nikde. Část grammatická je v těsném styku s částí 
slovníkovou. Ve slovníku.jsou obsažena: slova, fráse, pří
sloví a pořekadla ně-mecká i cizí slova. Místopis, 
hor 0- a vod o p i s jsou v: differenciálnÍch výrazech zastou
peny. lmoderní výrazy zoboru samosprávy, poli
tiky a různých' nařízení veřejných správně jsou 
uvedeny. _ 

Slovník na takový'ch základech založený a důkladně 
zpracovaný je dílem pro literaturu i praktický ži
vot. vysoce důležitým; ba možno fíei, je to Jediný 
správný pramen řeči české a německé~ Veškeré 
školy a ústavy vzdělavací, knihovny veřejné a soukromé, 
úřady státní a samosprÁvné, závody průmyslové, obchodní 
a hospodářské, a konečně každý vzdělaný jednotlivec na
leznou v novém slovníku pomůcku v každém 
ohledu cennou a užitečnou. 

"Německoc6skj slOYl1ik" vychází v sešitech o 40 str. 
lex; 8" po 40 kro Celkem .vyjde asi 65 sešitu. Předplatiti. 
lze.i poštou na 5 sešitů 2 zl., na 10 sešitů 4 zl. Na požá-
dání pošle se sešit. naukázku.- '. 

Di! I. dosud vydaný obsahuje hesla A-Juxten. (XVI. a 
1374 str.) Cena 14 zl, ve zvláštní .pevné vazbě l!izl. 511 kl'. 
Desky nl\. bždý díl po I zl. 

Nakladatelství J. Otty y' Praze. 



Za pomoci četných ódborníků, 
sestav1ije . phlhHží 

. Dr. 1. V. STERZlNGER. .' Dr. V..E, M 

-!tU$CU výtěžek v,h'o by n pro
vozování j -ot:Lnutng provo
zo,"ací řúdj vozební n do
pravllířád; -organc závodní, 
provozovaci úízenci; -orga" 
uifathm závodní, provozova
cí, výkonné zřízení; -crt 
míst~ pro;Tozov!Lní; v hor. pra
COVllí, vyrobm predek 
mís10; -.\JCrtO))c období pra
covní v\'robní provozovací' 
-~H.'rfúlla(c ú~Todní, provo~ 
zovací zřízenci; -,j.lfHdJt po
vinnost provozovaci, vv
robní; -pran provo~ovačí, 
výro bni rozvrh, osnova, plán; 
-punH = i8etrieé~ort; -tanUt 
místnost závodní, V.}TO bní, 
provoz ovací ; -red}mmg účet 
výro bní, provozovací, tě
žební, z dopravy, vozby; 
-n:gehmg úprava, upravení, 
zřízení, spoi'ádáuí výroby n 

závodu n podniku; -regfí> 
utcut žel. řád vozební n do
pravní; -rcgufiCrlUtgúprava 
dopravní; -rHď'fidH ohled 
k vSTobě, provozování, těž
Lě, dopra,vě ; -fidJer~cit 
jistota, bezpečnost dopravy 
n voz by; -ffiitte provozo
v( ár)na, místo provozování 
II výroby n výrobní; míst
nost závodi1Í; -ftifíuautl klid 
závodu i zastavení závodu 
II dopravy; -ffod'uug váz
nutí V3'roby, provozování, 
tě~by, v do,pra,vy; -j1.ijnm~ 
(pl'e)rusem vyroby, zavodcl 
činnosti, provozování, do
pravy, vozby; závada VG 

v3'robě; protahování II zdržo
vání výroby; -fl]fiem sou-
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stava v.ýrobní n provozovací; 
-Uberllafjme H (2'ijenl.iaf)l1 burcl) 
S. pj"evzetí (provozování) 
dráhy kým: -iiberfď)ujs pře
bytek z v,ozb}'; -umfaug roz
sah n objem výroby, práce, 
provozování; li-mtfíiljig ne
schopný> ku práci; práce ne
schopný; -uutcrucfjlltcr pod
nikatel (výrobv, závodu): 
-ttteufHiclt výr"o bní II I'ro~ 
vozovací potřeby; -tJerÍ)iiH~ 
niffc výrobní II provozovací 
poměry; poměry dopravy 
n voz by; -l.Jcrlltiigcu zá
vodní jmění ; -i.Jcrwaftmtgs
foftcn náklady závodní n do
pravní správy; -l.lorj'tIlUD 
závodní n dopravní před
nost,,; -Iuaffcr voda hnací; 
-waffen:cfertJoh: nádrž na 
hnací vodu; -IUcifc způsob 
Y}'l'oby, provozování, do
pravy: -,lcitdoba, období pro
vozovúní, v}'robní; -3weig 
odbOl' závodní. . 

fJťtdUícn (S.) rmoutiti, za
koho; el. _ kaliti co. 

íBctriilinh'! zármutek, hoře, 
žal: ost), truchlivost. 

íBetru!! podvod, šalba, 
klam, mam. 

I1 ťttiiAcU (',5.) podváděti, 
klamati, šiditi koho. 

íBdtuger podvodník. 
íBdritgetet podvodnictví. 
bdtiigHd} podvodný, ša-

lebný". • 
íBcttugsfJaubhmg pod-

vodný čin, podvodnéjednání; 
-procefs proces pro podvod. 

lietmufen opil.}'. 
Něm.-česká terrn,inologie úřední a právnická. 13 
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i8ctt lůžko, postel; peřina; nad žebráky; _;alf žebrácká 
_ ber @etuaffer koryto vod, mošna; -ftab žebrácká ?~li 
řeči;3tě, ruslo; bas _ f)liien au beu _ftab fomltleu PrlJltl 
ulehnouti, stonati, ležeti. na mizinu' -bolf žebráci, 

i8ctt-bcdenmadjCrpokrýv- žebrota' _~eió žebračka. 
kál\ hotovitel ~ložních) po- i8ettcld žebrání; b~e - tuirb 
krý'vek; _bedcnjtctJ\,cr pro- \lerboten zapověděno Jest že
šívač (ložních) pokrývek; brati n žebrání. 
_chdagett postelní vložky; bcfteht žebrati. 
_einjii17e-er6euger výrobce mcttctt-falirif tová~na po-
poduškových vložek; -fc" stelí; _mad}Cr hotovltel po
beru peří (do peHn n po- steH; -forte druh postelí; 
dušek); _febcrnreiuignng _benuteter pronajímatel po
čistění peři (do peřin n po- stelí. 
dušek); _fourttitttr~l! lož~í metHer žebrák. 
potřeby, potř~~y luz~o~e; bettgbar ohebný; obměk 
-gcllcr nocleh ar, noclezmk; čitelny, pohnuteln}', o b
_lliinDrer obchodník poste- lomný. 
lemi; b_liigctig churavý,ne- beugfam ohebn}', 
mocný (upoutaný na lůžko); -relu' mcuguug ohyb, ohnutí 
tum nábrada za postel n za poklona. 
nocleh; -ftiittc, -ftclIc postel; meuguugs-fiif)tgfett oheb-
-ftrolJ sláma do postele; no st ; -IHmft bod ohybu. 
_tndj prostěradlo; povlak; menIc boule. 
_tl.Htrcttfabrif továrna ložní- bcnurnljigcu (S.) znepo-
ho zboží; -ítliiidje ložní kojovati, rušiti, vytrhovati 
prádlo; prádlo na postel; koho. 
_~cug postelní II ložní prádlo. beudtmbeu (et.) dosvěd-

mette1 malichernost, hlou- čiti, osvědčiti, s-, potvrditi, 
post maličkost, nepatrnost; listinami doložiti, prokázati 
b_a~m chudý jako žebrák, co' 6endullbet listinou stvr
žebrácký; _briěf žebracílistj z~ný, doložen.", prokázaný. 
_brotvyžebraný chl~bj_qdb . ~eurfun.l!~ug . svěd~ctví: 
vyžebrané. žebrácke pemze; hstma, hstl1my prukaz, 
fatka, bahka; _gefhtbd ~e- i Osvěd?8nÍ ;. UbertragUl1íl. bee 
brácká holota žebrota, ze- 'I 'J(ltlie~ rmbet l1tl Ij3rotocolíe tf)re -
bráci; _ijcrbc~ge žebrás~á. svěření .Úř'.ad-r: jest, ,pr,oto: 
hospoda; _tnijudj~ori:lUt rad kole:n (hstmn~) ,pro~aza~o, 
žebravých mnichu; -muIU- l10lanelíe - osvedcem, osved
neClt~ povolení žebravé hud- čování notářské; - ber 'J(b. 
by' _mufHaut žebravý hu- ftaltllltg~poften doklady od
debník; -í1af~ žer:rá,cký ~r:l- VOc1~l vn .,p~atby.; _$-1.'Irgau 
vodní li:st; _\,1.'Ih~Cl polICie osvedcllJlcl organ. 

.bcudauben (3.) dovoliti 
koho, uděliti, ci áti dovolen ou 
komu; fid) bei 'Í}-llt _ vzíti si, 
vyžádati si dovolenou u koho 
n od koho; rozloučiti se s kým' 
beurlaubi na dovolené. ' 

mcudaulitcr dovolenec. 
mcudaubtcuifaub dovo

lencí. 
meudaubuug dovolená. 
bcurtl)eHclt (et.) posuzo

vati, posouditi co; souditi 
o ěem. 

mcurtf)cHltug (po )sou-
zení; úsudek, posudek, kri
tika; r:cí)tlid)e _ právní po-
souzenl. . 

i8eurtf)cifuugs-art způ
sob posuzovati n posuzování; 
-commiffhm posuzující ko
mise; -fiil)igfcit, -lm'ft soud· 
nost; -Icl)rc učení o posu
zování, o kritisování; -!.Jer' 
miigett soudnost. 

mcute kořist, plen, lup; 
-(an)il)ci( podíl na koři sti. 

meutel měšec, váček, pv
tl.ík;, -gelb pyteln,~; zpro
ptnej -lttcffer aUltl Dffueu ber 
15a]jrpoftóeutef nůž k otevírání 
pytlůpoštYPOVOZI,lé; -f~ltei, 
ber kapsář, taškář; -ftegd 
pečeť na pytli; -ftiid zásilka 
pytlová n vložková; (pošt. zásilk •• 

která v pytli bývá Uložena); -tud) py
tl,ovi~a, . pytlová látka; pro
SlVaCl latka. 

i8cbiHferuug zalidnění; 
obyvatelstvo; lidnatost. 

mcbiiHcruu!]$ - abnafJme 
ubývání obyvatelstva; -Mdj, 
ti-'Jfeithusto~a obyvatelstva; 
-)lanb stav lidnatosti; -ver> 
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~iiftni$ . lidnatost, poměr 
lidnatostI; -5unafJmc přibý
vání n příbytek obyvatel
stva. 

bcvoUmiid)tigeu (3. au et.) 
zmocniti, zplnomocniti koho 
k čemu; dáti, uděliti komu plnou 
moc k čemu. 

meboUmiidjtiger zmocni-
tel. . 

i8cboUmiidjtigfe(r) zmoc
něnec, plnomocník. 

i8cb1.'lfímiidjtigung zmoc
nění, zplnomocnění, udělení 
plné moci. 

i8cbolImiid)tiguug$- dau' 
feí zmocňovací doložka; 
-form forma zmocnění; 
-bcrbiiHui$ poměr zmoc-
nění, zmocněnecký, plno
mocenský; -bertrag smlou
va o zmocnění n zmocňo
vací. 

bevormUUDelt (3.) poruč
níka dáti, zi'íditi, ustanoviti 
komu; býti poručníkem komu 
poručníkovati nad kým, porou~ 
četi komu. 

mebormuubnug poruční
kování. 

meborriitbignug opatření 
se zásobami, zásobení se. 

bcú~rredjtcn (3.) výsadou 
nadatJ, opatřiti koho; větší 
práva povoliti n uděliti komu' 
nadržovati komu. ' 

bevorftcf)en nastávati, blí
žiti se; bie @:l1tjd)eibuug ftd)t 
!jene! rozhodnutí se čeká; ber 
lj3a!teí ftef)t !jene! na straně jest, 
aby ... , straně náleží, abv ... 
-D nastávající, budoucí.-

13* 
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bebOl.'tr)eHeu (S.) (o )šiditi, svědčený, spolehliv)', doká
podvésti, napáliti koho; dávati zaml. zkušenÝ. 
přednost, nadržovati komu. méltHtl.il'Cl.' v opatrovník, 

• uschovatel. 
meuortljcHeu, mcuo~tf}Ct: liellluf)d)citcu pro-, do-

Inug šid~a, pod~ko~; ~avam kázati, po-, stvrditi. '" 
přednostJ, ns;~rZO:alll, komu; !8cluaf)tf)cituug dokazam, 
- ber 'llúgal.;e 081zenl o davku; provedení, dolíčení, dosvěd
zkrácení dávky. čení: _ tbaljiiá)liá)er iBel)allt'> 

r'C"""t'lge't (S.) dávati· , , .., ""'0' • !lln"en provedení, dokázání 
přednost komu před kým jna- , tvrzen-{'ch skutečností. 
držovati komu proti komu; litlcor<! mCluiiljrtfJcit osvědčenost, 
UIC\! v}'hody, pl'·ednos.t,i,poŽí- ,. 
v ~ spolehllvost. 
vajícÍ; přednost maJ1Cl. mel~i:iljn!~tg ~okázá}1í~pr~-

bCluudjClt (3. o el.) hlídati, vedem, dohcel1l; osv~dcel1l; 
stHci, opatrovati koho, 00. _ e-~ medJletl dovozem, pro-

!8clllaďjUug hlídání, stře- vedení práva. 
žení opatrování, dohled; melllulDuugs - atbeit za
hlídka stráž' amtlicf)e - Mední lesúovací práce; -í-n,oject 
dohled; _ be~ Ul11jrieblln,1 hlí- zalesúovací návrh. 
dání. stl"ežení ohrady. bCluiiHÍ!icn (3. o ct) Z-, 

bcíuaffuc1t (3.) ozbrojiti, přemoci k";;hO, co; překonati 
zbmní opatl'-iti koho; bei1.lí'ifjnele koho, 00. 

mlaď)t zbrojná moc; mit lie> !8eltlltltkledf)cH zběhlost, 
\\'hfjiletcr ~anb einbringen vnik- zkušenost. 
nouti (kam) se z braní v ruce licluauklt; ;0 tft bie @5aď)e _ 
n ozbrojen. . , tak jest tomu, tak se věc 

mc\uaffuttttll, ozbr?Jem i má; [let ;0 _etl Umf!~ltben za 
-S-Vran zbroJny, ozbroJovacl takových okolnosti n po-
plán. měnl. 

!8cluuÍll.'-!tuftaH opatro- mcwiHthhtis stav, poměr, 
vna; -gern, -IoÍJlt záchranné, okolno~t; eil l)at 1:1it ber, @5aá)e 
odm.ěna za záchranu. fúf}jwbe _ věc ma se cakto. 

bCil.lafil.'ctt (et.) opatrovati I mCluiifienmg zavod~o-
00; chrániti, brániti čeho; 3. vání. zavodnění, zavlazo
\Jor cl. _ chrániti ko',o od čeho; v~,n( podhánění (vodou), 
jiť0 \Jor el. _ chrániti se, sthci VJaha. 
se čeho. mCluiiffcnmgs-aufagc_ za-

bC!l.liiÍJtCtt ~e!.) d9-'v'p'ro- vodiíovací zařízení; -IHtltuU 
kázati potvrdlt1,osvedCltl . vodovod; _cemuí zavod~o
ílť0 _ 'osvědčiti se; jiá) . vací stoka' -tcdjt zavodno
lliil\!id,l- osvědčiti se, ukázatI vací právo'; li-ttttfiif)ifí ;1e
se o prospěšným; o e\1)iil)t! 0- způsobilý k zavodňovánI. 
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'melllcg-gt'unll TJ ohnutka, 
důvod; -traft hybná n hnací 
síla. 

stran; al~ _ bicnm býti dů
kazem; allm _c beffen bim! 
důkazem toho jest; _ mí, 
!riiilen důkaz zvrátiti; _ fie, 
inu. důkaz čeho, o čem dáti, po
datl; el. unler _ fle!len d ůka
Z~ll1 podepříti '0; nabídnouti 
dukaz o čem; _ \Jorodngeu U vésti 
důkaz. 

llc\UcgC1t (eí.) hnouti, po
hybovati, hýbati Um; S. 3lt 
ei. _ pohnouti, p?iměti, na
ldoniti koho k čemu; in e-nt 5tr-ieóe 
fícE) - společně hnán býti, 
jíti v jednom stádu, honu. 
ĎewcgHdj pohybliv}'; _e 

0adie věc movitá, pohybná, 
movitost. 

~ewei~-alt~ie!u1tg nabíd-
nut1, nab1zen1 dUb:azu; -nu' 
tt'.etuug, -autdtt podniknutí 
dukazu; -art zpúsob, druh 
důkazu, průvodu; -tlrtifer 
průvodní články; -aufuuf}> 

.!Bell.lcg!iďjrett pohyblivost, 
hybnost; _ ber 'lld,l;en pohybli
vost náprav. 

melucgung hnutí, pohy
bování, obrat, pohyb; po
hnutí, naklonění, povzbu
zení; o-e _ in lBermogen5ve> 
ftiinÍJen obrat jmění; _ be~ 
@emuI0{3 hnutí mysli. 

~eI1.legttugs-adjfe osa po
hybu; ll-fiiM!i SChOPll}' po
hybu; hybný; -!ofigťcH ne
hybnost; -mcd}C!1tiSntU$ pří
stroj pohybovací; -OtA tlUC 
hýbací ústroJe; -l.1ettnogett 
hybnost, pohyblivost. 

mewcts důkaz, prLlkaz, 
průvod, důvod; _ burd) 'lltrgen> 
fá)ein důkaz ohledáním; _ 
burá) @5acf)\)erftanbi,je cl ůkaz 
znalci; _burá) crÍlrgeft\itlbJti~ dů
kaz doznáním; _ burd) Urrul1> 
ben listinn}' důkaz;· důkaz 
listinami; _ burdi 3Clt!1en, ctib 
důk.az svědky, přísahou; 
'llnblel1tn!1 ber _e na bí dnutí 
důkazů; 2íuirraf)me ber _c pro
vedení důkazú; _ 3ltll1 ei1)igen 
@ebiiá)!nifíe důkaz na věčnou 
pam ~ť; _ bl!rcí) lBerne[)nrul1ij hr 
lj3arleteu dukaz v,)rslechem 

tne ('llllina1)me be~ iBetueiíe{3) 
provedení, provádění dů
kazu; -aufnafJmcadcuspisy 
o provedení důkazn (jednající!; 

li-liebiitftig potřebující dů
ka~u; e-e ;itl)atfad)e a[{3 v_6e< 
biřnllg errennel1 uznati. že sku
tečnost potřebuje 'důkazu; 
uznati, že třeba, abv sku
tečnost byla dokázána; -Ďc' 
fď)íufs průvodní usnesení: 
nálezn usnesení o důkaze, 
o provedení důkazu; -Chl> 
tebe odpověď na průvodní 
spis; námitka proti důka
zům; Ď,-fii,6 i g dokaz~teln,)r; 
schopny dukazu n pruvodu' 
-fiif)igfdt dOkazatelnost; 
schopnost dokázati 00; -fii~, 
tCr dokazovatel, dokazo vač; 
-fiif)tung dokazování, ve
vedení důkazu; -!1rUUlI dů
vod; , -!'~aft 1~10C, osila prů
vodm, dukazl1l; pruvodnost, 
důkaznost; -traf! e-r Urřunbe 
prů vodnost li stinv. atd.; 
ll-friifHg platně dokazující; 
-raft břímě průvodní n dů. 

j 

[ 

I 
j 
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kazné; -Ief)tc nauka o prů
vodech n důkazech; _mtttc! 
průvod, prostředek průvodní 
n důkazní; _mittel abgeóen b~,ti 
průvodním prostředkem; 
-ilflid}t povinnost dokazo
vati co; průvodní povinnost 
n břímě; _puuft odstavec 
důkazu j -reDC průvodní n 

důkazní řeč; _rcgc1 důkazní 
n yrůvo,dní p~avidl?; -::fati 
pruvodm n dukazm veta; 

tření zůstane, potrvá až do 
dalšího nai'ízení. 
~ctuerb ucházení se, sna-

žení se oč. . 
bctucrbclt ftdj (um cl.) uchá

zeti se. snažiti se, žádati oč. 
ffictuúller uchazeč, ža

datel. 
~ . ~,C\i!Ct:fHtltg ucházení se, 
zadanl oč. 

-ldjl~ls o závěl: .důka_z.~ ~ 
-ldjnft pruvodm SpIS; -1ina 
článek průvodní; \,corpus 
delicti) osvědčující věc n 

předmět; předmět trestného 
činu; (""Mlov. Hce); _udnnDC 
průvodní n důkazní listina; 
_\.Jcrfaf)tclt řízení průvodní 
n dokazovací; _\.JOtbdu!,\clt 
uvádění důkazu; _lUiit))i~ 
guug uvážení, uvažování, 
oceňování důkazů; -5CUgC 
svědek na důkaz. 

bctucifClt (e!.) dokázati, 
dokazovati co; ;-e Ull;d)ulb -
vyvésti se, spraviti se., čeho.; 
dovozovati, dokazovátl SVOJI 
nevinu; burcl) Hrfl1uben 
dokazovati listinami; pro
vésti listinou (důkaz); ,t,roč. 
vésti se toho na listy i -D 
dokazující, důkazní. 

bctucis\uidett dokazovati, 
býti důkazem; -D dokazu
jící, důkazní. 

betueuDClt; e\l bet el. - lafim 
n"o trpěti, nechati pii čem; 
zůstati, přestati n. čem; e~ ioU 
Ílei ber íEeriiigung bi~ aui 5.ffiei~ 
tere{j jein ?Bemenben l)aóen opa-

18clucrbultgs -frift lhůta 
k ucházení se; _gcjudj um e-e 
:SteUe žádost o místo. 

bctucrfclt (el. mÍl el.) po
házeti co čím, naházeti čeho naČ; 
e-e 5.ffiaub _ omítnouti zeď. 

bctucrfjtdHgclt (ct.) uS,ku: 
tečniti, vy-, do-, provestl, 
vvkonati, dokázati 'o; 'lín' 
3éigen uub 9JlitH)eilU1;gen a:;. b~~ 
~eticflt _ ob~taratI n UC1111tl 

ozná~ení a sdělení soudu; 
bic <Irmitiíuug ber 9JCaj;ima1aal)1 
\ft au _ dlužno jest vyšetřiti 
maximální, nejvyšší počet; 
\lliiu3(1)luugen _ upláceti; bie 
it6ergabe é-r UrluuDe au S. -
listinu doručiti komu. 

bCíUCtfHJiitigClt (d.) skut
kem dokázttti, osvědčiti co. 

bc\UCdClt (et.) o', vyce
niti co. 

mctucduug oceňování, 
ocenění. odhad. 

beluil1igeu (S-ll1 e~:l. do-, 
povoliti komu co, pOVO:Jtl kom.u 
v četu; S-, pi'ivoliti k čemu; G:rebtt 
_ povoliti úvěr; bieie~ 'lín' 
jnd)ett \uirb beroiUigt žádané 
jest povoleno, žádosti se 
vyhovuje. 
meluilIigultg při volení, svo

lení, do-, povolení; udělení. 

. mctuilIigltug$-bticf svo
lovací list, písemné svolení' 
-tcdjt právo povolovati. ' 

,m-c!t'ifffontnt(u)Ultg u-, při
vltam. 

betuitfcu (et.) učiniti, způ
~?bi~i, dokázati, dovésti, po
rl.dltl co; S-m el. _ vymoci, 
ZJednati, zaopatřiti komu co' 
bie ?Be[eitigung ber jJJIi[(l6riiudje : 
odstraniti, zameziti zneuží-

'V,á:1Í. čeho n nepořádky v ČeT-ll; 
íh etlngung \JOn :Sanb unb :Stauli 
ií~Nt ~- ,dlužn? jest opatřiti 
oClstem od pIsku a prachu' 
~1l1llerfaffunflen ód e-m 'lírtiUe~ 
ne-~eng~bep6t _ odbírati prach 
z dělostřeleckého zbrojního 
skladiště. 

18ctuidHdjuug uskuteč
nění, vykonáni, provedení 
způsobení, uvedení ve sku~ 
tek. 

~ctu,irfltltg způsobení, vy
mozem atd.; _ e-r \1eiftung 
vymožení plnění; _ bon Bu, 
fteUungen provedení doručení. 

bCluittcu (S.) pohostiti, vy
častovati, uctiti koho. 

~~~ittfd)aftclt (e!.) hospo-
darltl na ěem n s Čím. 

~ ~ctuididjaftuug hospoda-
lenl na. ěem. 

, ~clUidfdjaftttugs - fofteu 
naklady na hospodaření' 
-ntdf)oilc způsob n method~ 
hospodaření i -pIalt rozvrh 
hospodaření; -tcdjf právo 
hospodařiti; -tueifc způsob 
hospodaření. 

.!Bctuo~ubadcit obytnost, 
obyvatelnoM. 
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bCluof)ucu (ein .l;>au{l ťtc.) 
bydleti, 0-, přebývati (v do
mě atd.). 

.!BcluofJuct obyvatel. 

.!Bctuof)ntljeit obydlenost. 
vctultltDCm (et.) (po )diviti 

se čemu, ob-, podivovati se čemu. 
.!BetuuuDCtltUg ob-, podiv. 
bctuttttilctungs-ltlutDig po

divuhodný, ku podivu. 
bClUufst vědom)', pově

dom}'; -!O$ bezvědomý, bez 
sebe. 
~cluufsHo1i9fcit bezvě

domí; -fciu vědomí, uvědo
m~lost, sebevědomí; ;um 
_[em foUtmen, gefangen vzpa
matovati se, přijíti k ,ob,' 
_jetn Ilerlieren vědomí, smysle; 
pozbýti. 

bC5al)!Clt (za)platiti, vy
platiti; ~otenloI)lt 2 fL liea(1)lt 
dva zlate poselného n po
selné dvon zlatých zapla
ceno; ):pp. ?Bole bqaf)rt posel 
zaplacen. 

~e3ii~ntcu (z)krotiti, ukro
titi. 

bC3tlubetn okouzliti, oča
rovati. 

be3eidjU.Clt vy-, na-, po
znamenatI; vy-, na-, označiti' 
c-e Cl:hlfage al>3 .l;>aupletnfagc ~ 
vložku na-, označiti jako 
hlav~í; ~l~ \)crbadjtig 6eae'idjnet 
oznaceny Jako podezřelý. 

~C3eidjltUltg (o )značení n 

(po )znamenání, známka. 
znak; iill1tHdje _ úřední ozna~ 
čení, poznamenání (v,likosti, 
tiže, objemu atd. na. měl"ách, závaHch a. jol" 

úřední popsání; úřední (0-\ 
kolkování; 6ejonbere_ zvláštní 
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znak, označení; nameníIídje _ 
pojmenování; _ ber abiflereu' 
ben 5l3af)n jméno, označení 
avisující dráhy; _ ber 5l3e' 
ítaubH)eHe e-~ ®nmbóudj(jřiír.perí5 
iu itóeretUitimmul1g mi! bem Jta' 
tafter označení částí knihov
ního tělesa souhlasně s ka
tastrem; _ ber ;te[egrab'(;en, 
f!ationeu nápis, označení te
legrafních stanic; _ \lor ber 
\llímíie óeiie~en vyznačiti eo, 

na,psati " před adresou. 
mC,;ciď}mmg$-aJ:t, -tJ.Jcifc 

způsob 0-, vyznačovati "; 
-3etteI označovací lístek, 
lístek s nápisem. 

bC3cigcn (cL) (pr)okázati, 
prollkazovati, osvědčiti, 
(pro )jeviti eo. 

mcacttcht (ber ?illagen) 1)0-
lepování (vozů [cedulem;J). 

mC3cttchmg (ber 0enínllt' 
gen eic.) opatření (zásilek atd.) 
nálepkami; nalepení lístků 
(na zásilky). 

mC3cttcn ,ol. bezetty (tkoniYo 

napušt;né barviYeill a užívané k líčení 

tl. barvení různých vědl, 

bCsCttg-Ctt (et) svědčiti, se
znat.i o čem; dosvědčiti co; do
kázati, stvrditi co čim. 

mqcugcu, mC~ettgnng do
svědčování, dosvědčení, se
znání. 

mC5id)t, mC3id)tigttttg na
řčení. obvinění koho z čeho. 

líc!ief)cu (e!.) povléci, po
táhnouti co čim; odebírati, 
bráti eo, dost(áv)ati co; ei. 
moraui _ vztahovati co k čemu; 

~infiiuite _ bráti důchody; 
ein ~all(l _ stěhovati se do 

domu; ?illare _ bráti, ode
bírati zboží; jldj aui el. -
vztahovati se n.č. k čemu, od
nášeti se k čemu i táhnouti se 
nač, o'dvolávati se nač, k čemu; 
c-e 'l3artei óeaic9t fidj aui e-e 
llrfuube strana odvolává se 
na listinu, do kláiá se listi
nou (listiny); '6e30gener 5l3e' 
jdjeib shora n dí·íve dotčený, 
u vedený v.ýměr ; óelogene 
0teITe e-r UrťuuÍJe uváděné n 

citované místo listiny; uqo, 
gene @e'6íir přijatý poplatek. 

mC5iel;eu odebírání, braní; 
vztah, poměr; mil _ aui ... 
přihlíže.l e (-íc, -íce), hledě 
(-íc, -íce), vzhledem k čemu, 
se zřetelem k čemu. 

liC5icfJCUtHd) = '6ealigHdj. 
mC5tcl;ultg vztah, poměr; 

_ e-~ .8eugen 311 ben \,j3arteiell 
vztah, poměr svědk a ku stra, 
nám; in btejer _ v té příčině, 
v té věci, v tom. směru; in 
jeber _ v jakékoli příčině, 
v jakémkoli směru; in \ler' 
mO!len3recr)t!id)er _ dgenómd)' 
H,lte 'l3erjolt osoba v příčině 
práv majetkových své
pravná, samost.atná i mít -
ani ... = mít 5l3e3ief)en allf.·· 

l!1c3tcf)ttugs-anll.lciftmg po
ukúzka na vyb(í)rání oeho; 

-cú,hmuc sloupec vztažný; 
fl-Cos beze vztahu; lí-Itleiic 
pokud se týče; po případě, 
případně; a zároveň, jakož 
i, vlastně i; vztažně, vztah
mo; 5l5ater, _mdíe ®roB\Jater 
otec a zároveň (vlastně i), po 
pr·ípadě i děd. 

bC3iffctu číselněn čísly 
označiti, vytknouti; vypo
čísti; mil 1000 fL 6e3ifiert na 
1000 zl. vypočteny; jid) _ 
páčiti se na ... ; '6eaifierter m5w 
hodnota číselně, číslem vy
jádl-ená. 
}Bqiffc~uug c'jch. číslování, 

OCl slovanI {roxdělených měr, stup-

nic atd.>. 
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ní komisař lesní; -forjtcoltt' 
miiihm okresní komise lesní; 
-foriteommiffiou$mitgHetl 
člen . okresní komise lesní i 
-forj"lfataftcr okresni lesní 
katastr: -forftrefetent okres
ní zpravodaj lesní; -!je' 
mchtllc okres, okresní obec: 
-gemeiubcuerfaffuu!i zří~ 
zení, ústava okresních obcí; 

mqid okres, obvod. -gcnllarmcdceommanlhl 0-

mc5id$-avgren5uug meze, kresní četnické velitelství 
hranice okresu; obvod okres- -gcrid)t okresní soud; _gerjd)t 
ní, okres; -antt okresní iiir {lanbel~~ Hub ®eejad)el! okres
Madi -anftaH okresní ústav; ní soud pro obchodní a ná
-ar3t lékař okresní; -Illtf' mořské věci i li-gcrid)tHd) 
fidjt dozor okresní n v okresu; okresního soudu; ó_geriditliď)e~ 
-ausidhtf$ výbor okresní; lht[jeií rozsudek okresního 
-llU$id)uf~Hltitg(icb člen sOlidu; _gerid)tlid)e~ 5l5eria(mn 
okresního v)Tboru; -lieliorbe řízení před okresními soudy· 
okresní úřad; b-beliorhlid) -gcriď)t$Mcncr sluha okres: 
okresního úřadu (se t)·ka- nlho soudu; -gcrid)t$faujc' 
jící atd.), okresní; -b~tei, HftenftcHc místo kancelisty 
fung cesta po okresu, pro- n kancelistské u okresního 
jíždka okresem; -caffe soudu; -geid)iifHHdtung 
okresní pokladna; -d)cf okresníjednatelství; -9rcu3c 
správce okresu; -cottuniffiir okresní hranice; -{)(tupt, 
okresní komisař; -conuniiia, UHnUt okresní hejtman i 
dat okresní komisařství: -lJan~tntannid)aft hej tman
-commiffion okresní komise i ství o hesní; -li attptm!tltlt' 
-COlltUrrCnj okresní konkll- jďlafiscaffa pokladna okres-
rence; -COlteUtrCn5gemchtbc !lího hejtmanství i -tttgc' 
okresní konkurenční ob,"c: nt cm' okresní inženýr ;-frmt' 
-ctlltl;CHttttg rozděleni feutaffa okresní nemocen
v okresy; -ctllóe!nrhfJter ská jlokladna; -rrmtfeufJaus 
okresní samosudí, (soudce- okresní nemocnice; -fciter 
jednotlivec); -fcHHuc!id správce okresu i -Hftc ber 
okresní šikovatel; -fonll ®eid)\1)ornen okresní seznam 
okresní fond; -foUb$5lt' porotců; -matrifcnfiifJt'cr 
fd)fag okresní fondová při- okresní matriční správce; 
rážkH; přirážka do okres- -olimamt okresní starosta; 
ního fondu; -foriter okresní starosta okresního výboru; 
lesní; -forftcommiffiir okres- < -o!irig!cit okresní Mad; 
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_pl'iUiminal'e rozpočet 
okresní; -tJrii1ibeut okresní 
president; -ratl) okresní 
rada; -rid)tel' okresní soudce: 
-fammluugscaffa okresní 
sběrna; sběra.ci pokladna' 
-fd}iit;uugseommiffiolt o: 
kresní odbadní komise: 
-fdJufauffage okresní škol~ 
ní dávka; -fd}uffoUD okres
]lí školní fond; -fd}u!~ 
fOltDjoUl'ual denník okres
ního fondu školního; -fd}uf~ 
iufpedol' okresní škol
ní dozorce n inspektor; 
-fd}nUel)l'erMbrtotljef okres
ní knihovna učitelská; 
-jd}nlratlj okresní školní 
rada; člen okresní školní 
rady; -fecl'ctiil' okresní ta
jemník; -1pal'caffa okresní 
spol'itelna ; -ftanbod okres
ní stanoviště, sídlo; -ftl'af7e 
okresní silnice; -itl'af7cuaus' 
fd}ufs okresní silniční vý
bor; -fil'af7eufouD okresní 
silniční fond; -ftrafieuum' 
{agc okresní silniční při
rážka; -fummaricu okresní 
seznamy (o pohybu obyvatehtva); 

-tl)icl'at~t okresní zvěro
lékař; -untfagclt okresní při
rážky; -ucl'baUD svazek 
okresní; -bel'ein okresní spo
lek; -bctfamm!ltll!} okresní 
schůze n shromáždění; -bCl'~ 
trctuug zastupitelstvo okres
ní; -bedretuug$!tu$jd)ufs 
výbor okresního zastupitel
stva; -bertl'ctuugsgcfet; zá
kon o okresním zastupitel
stvu; -bertl'ctuug$1it;lmg 
schůze okresního zastupi-

telstva; -uedl'duugsii{Jel'~ 
luad}uug dozor nad okres
ním. zastupitelst.vem; -UOl'" 
med pošt. okresový záznam 
(zá.111am o výdejích poštovního ohesu); 

-bol'medbud} kniha okre
sových záznamů; -bol'· 
fd,úiseaffa okresn.í záložna; 
-uol'ite~er okresm starosta; 
b-ltIeife po okresích, dle 
okresů; _luofJltf1iitigfeits~ 
anftaU okresní dobročinný n 

lidumilný ústav; -5ufd}lag 
n okresní přirážka. 

t5e30al' bezoar, bezlaj. 
t5e30gener (Hl ?illedJjch'J) 

směnečník, trassát, pouká
zan)'. 

be30ffen (ct.) zeclití co, 
uložiti clo n.č, clem stížiti, 
clu podrobiti co. 

t5C6Ug vzta,h, zřetel; po
vl ak, potah( ování), potažení; 
příjem, požitek; piíjetí, při
jímání. dostávání; ode-, vy
'bírání,'vý-, odběr; nabytí, na
býván.í: ·t1.'a11bclóarer o \ler(i11bcr~ 
!idjer _ Iiestálý n měnivý plat 
n příjem; fi):cr, fte1)eubcr -
stál}', fixní plat n pr-íjem; _c-r 
\lo1)mH1(\ braní mzdy, platu; 
_ c-l' ®are odebírání, braní, 
kupování zboží; 3úUfrder _ 
odebírání prosté cla; ali(\alic~ 
frdcl' _ odebírání, nabývání 
prosté dávek; ~11sttleiill11g be.eI 
_c{\ etc. bcr ?illaren viz ~U(\ttlCt~ 
iU11g; lwá) bClll _c popi'ijetí; 
_ \lcrttleigcrn (zboží) nepHjmou
ti, přijetí (zboží) odmítnouti; 
auf cl. _ 1)alim zření, vztah 
míti k čemu; _ nel)lllCll auf cl. 
přihlížeti, odvolávati se k černu; 
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mit _ aui, _ttef)mcub a11f vzhie- mínky vy-, o,dbí:á~í; b-bc, 
dem, hledě (-íe, -íce), při- rcd}tigt opravneny bráti, 
hlížeje (-íc, -íce) k oemu, V pří- při,límati, vybírati co; -be~ 
čině čeho; mit _ auf bic 9Cote ... red}tigtel' oprávněný pří
vzhledem, se zl'etelem, jemce, oprá\'něnec, poži
hledě (-íc, -íce), přihlíže- tečník; -lJcl'ed)tigung oprá
je (atd.) k notě; odvolávaje vnění, právo vy-, ódebírati, 
(-k, -íce) se na notu; po- pí'ijímati; právo k vy-, od
ukazuje (-íc, -íce) na notu. bírání, přij!máníj -beluiIfi, 

!.8e6iigc důchody, služné gunA povoleHí k vy-o ode
platy, požitky, příjmy; vý- bírání, k přijímání, k pf'ijetí; 
platy; \1.lanbelbarc _ příjmy n -bnďJ kniha odběrací, kniha 
požitky nestálé, (pro )měn- o odbírání; _colotntevztažný 
(l)ivé; íBcrreď)ltItng fte1)cuber _ sloupec; _Heclt~ povolení 
účtování stálých, pevných k o(lbírání; _líCe113CU ilir ®iftc 
požitků; in ben fJisf)crigeu _ll etc. licence k odebírání jedu 
\lerlileióen zůstati při dosa- atd.; _uotc list na přijímání, 
vadnÍm platu, podržeti dosa- dostávání oeho; -ort místo 
vadní plat, příjmy, požitky. odběru n kupní; -\,ll'elS od-

be;iiglid) adj. p:í'íslušný, ná- běmí II kupní cena; -l'/neUe 
ležit}" dotčen}-, toho se týka- odbf'.rní n kupní pramen; 
jící, k tomu se vztahující; Dic -l'ed)t právo. vy-, odbírati, 
_e ~ruj!lčintJlg fil1Ílel lllan auf bráti, přijímati co; právo 
í0citc ... vysvětlení pí'íslušné, k vy-, odbírání, pHjímání čeho; 
náležité, vysvětlivka o tom požitečné n požitkové právo; 
najde se na straně ... ; .dv. _ ;..fd}cht list odběrací, vy
bC{j ... v příčině čeho, CO do, bírací; -fd}elnabifo návěští 
co se týče čeho. O došlém zboží; -f\,lcjeu 

!.8C3ugua!imc vztah. zře- I náklady odběru II odbírání; 
tel: mÍ! o nntcr _ auf Ílm náklady vybírání; -tel'míu 
lSniď)t vzhledem, se zřete- I lhůta odběrní, kupní, vý
lem, hledě, přihlížeje, maje běrní; -titd právní důvod 
Ú'ení, poukazuje (-íe, -íce) ku braní, vybírání, přijímání, 
zprávě; odvolávaje (-íc, -íce) požívání; b-Iueije = óeaic~ 
se na zprávu. l)11l1(\{\ttleiic; -3eit ber 3Cit11l1g~~ 

!.8C6Ug$ - actcn vztažné, cFlliplarc do ba předplatného. 
souvislé, pHslušné, k tomu se bC311.1cd'en (ct.) směřovati 
vztahující spisy; -aUIUel' za čím, k čemu, čeliti k čemu; míti 
fUttg poukázka na vybírání účel, míti za účel co; C-lt 

čeho; -ausltleis vý kaz o ode- @eIbgettlitm _ směřovati k 
brání; -ausltleifultg vykazo- zisku peněžitému. 
vání v)'běru, odběru, příjmu bC61UelfcIu (et.) pochybo-
(čeho); -bebtltgungelt pod- vati O čem. 
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bejtuiugen přemáhati, pře
moci, podmaniti, pokořiti, 
překonati, potlačiti. 

!Bianco; ill_óe!aHcnnechati 
nevyplněné; -ctebit úvěr 
neurčitý, nezaložený, ne
uhražený; -ittboff amcnt ne
vyplněn.ý rubopis, nevypl
něná indosace; _fade lel. ne
vyplněn}' jízdní lístek (kt.,ý 

se teprve vyplniti musi). 

!Bi6et-faug 10\'", chytání 
bobrů; -fetl bobrovice, bo
bři kůže, kožešina; _geH 
bo brovina, bobřina. 

lBiflnOt~aj.lt desky na 
fasciklv. 

mHi(totíjd knihovna, bi
bliotéka; _S-fleIUltteknihovní 
úředník. 

lBiflHot~efat knihovník, 
bibliotekM. 

!Bifl!otf)apt vi. >Bióliorf)ajJ!. 
micatliouat dvojuhlii:iitan. 
biCDet poctivý, šlechetný, 

hodný. 
liiegfam ohebný, hybný; 

poddujn:;', oblomný, povolný. 
1Bicgiamfeit ohebnost, 

poddajnost, povolnost. 
!Bicgung ohyb, oh6b, za

táčka (silniční, ielctniěnÍ atd.). 

1Bicuen-lian pěstění včel, 
včelaf-ství; -flnbclt plást; 
-f)!lns včelník; _rol.'fl úl; 
-ntiilliinMct obchodník buř!-
kov\'m voskem; fd}il.HUIlt 
r~ ·včci; -~nbuno zási~a 
vtH; -ftauD včelník, včelín; 
-ftiď) bodnutí, píchnutí včely; 
-Hoď úl; -iiflCtriiútUug pl'e-
nesení, usazení včel; -ócllc 

včelí buňka; -3ud}t chov 
včel, včelařství. 

!Bicmthtm dvě léta, dvou
letí, doba dvou let. 

!Biet-abfiiUmafdJiue pří
stroj k naplňování láhví 
pivem· _aflgang ztráta piva 
(pii výro~i); _Itlmaf)me ode bÍ
rání piva; _aÍlllltf)ntSjll.lltug 
pivní přím us; závazek ode
bírati pivo: _abue'{jmcl.' od
běratel piva: -abidJlufs 
smlouva o dodávání piva; 
-Metfe daň, akcíz z ]Jiva; 
_auftruufdu kroužkování, 
zmlazování piva; _auffÓ)lag 
pivní přirážka; _Itufid~rei~ 
vuug zápis o pivě; -ttustuf)t 
vývoz piva; _lmsfu{j1;boHcttc 
boleta na vývoz pivu; -Itns' 
fuf)rs - ernurung ohlášení, 
opověď, opově dění V}'VOZU 

piva; -ltus1d}ltuf výčep 
piva; -ansftof1 v.)'stav piva; 
-ansftofi -tcgijfer záznam n 

rejstl'ík o vý~tavu, vvst.avní 
rej střík; _ansttiHs-floIfctíc 
boleta na V}'VOZ piva; -ball}! 
= _aónat)111Sa\1Janfl; -flcanttc u
ředník pivní: -!Jcllarf spo
Ueba piva; -vcjÓ)tttt prohlíd
ka (úřední) piva: -lleftcuerttllg 
zdanění piva, uložení dané 
na pivo, daň pivní n z piva; 
-bc,;ug (Cll!5 allÍJeťen>Brmtfliiilcn) 
odebíl'ill1í piva (od souseda" 
sousedních pivovarů); "::boI~ 
letíc boleta na pivo; -bOt, 
guugs-!JoUcttc úvěrní pivní 
boleta; váreční pivní boletaj 
_florgungs-rcgiffcrrejstřík o 
úvěru daně z piva; -bot< 
tid} káď na pivo n pivní j 
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_btauet sládek; -vtanetci 
pivovarství; pivovar; -flráu< 
ctetadife(-lJihtbfet obchod
ník pivovarskvmi po tře bami· 
-braugcicHfd)aft pivová~ 
rečná společnost; -btan~ 
uctfal)tcu várka, vaření. 
výroba piva; _fliid}eIknížká 
pivní II na pivo; -coufum 
spotřeba, spotřebování piva; 
-bc*,ot pivní sklad; -bntď< 
a*,l.Httlttc- cr&cuger výrobce 
pivních tlakostrojúj -btu!Í' 
ltilvatatc-te~.l\ltateUt správ
hř ,pivních tlakostrojů; 
-llruď.jnmtj.Je pivní tlako
stroj; -ehtfuT)t dovoz piva; 
-einfufJt· boUdtc boleta na 
dovoz piva; -Chtfufjtgebil.r 
clo z přívozu pjva (z přivezeného 

p;va); -ciufďJl:cilil.loffettc V}l
stavní bol eta; -ctttfÓ)rei< 
liuug zaznamenání, zápis, 
zapsání pi va; -crHiitUllfl 
ohlášení n opověď n dekla
race piva; -er3eugcr výrob
ce piva, sládek; -cr3CU< 
gung výroba piva, vaření pi
va; -Ct&cuguugs-rcgijtcr zá
znam, rejsthk o v.)'l'obě n 

vaření piva, varnl II v}'l'obní 
re.isUík pivní; -cr3cugttngs' 
ftiittc pivovar; -eifig pivní 
ocet; -cffiggii~ttmg kvašení 
n kysání piva na ocet; -e~IHld 
v}'voz piva; -fafs pivní 
sud; an~gelíralln!es -faj5 po
ž~hovaný, požáhnutý sud 
pIvní; ausge)Jid)!cs -fa\(1 vy
smolený sud (pivní); -faffctt 
,stáčení piva; stáčka; -fitf)< 
t:~t rozvážeč piva, vo-
dak (poslednější vesměs se užívá 

v pražských pivovarech); -fUneu 
spílání piva; spilka;:'gat~ 
tuug .. dru~, odrůda piva; 
-geb~au var~a; -gdli pivllé, 
varne; pemze na pivo: 
zpropitné; šrůtka; skladné; 
-gtal:l stupeií pivní n piva· 
:-gtoJi.f)ihtD{cr, -gtofi1.1 Ct: 
1d;ICti}cl.' velkoobchodník 
p~vem; -:.f)aUc, -fJa~spi v
mce; -~attli{et obChodník 
pivem; -Tlefe pivní kvasni
ce; -Ijcfeugefiifi nádoba na 
(pivní) droždí II kvasnice' 
-ioUtltltf pivní denník; 
-rcUCt pivní sklep; .-fteU3et, 
-ftetqetumfagc hej car pi vní 
n Z piva. phrážka Divní· 
-fitf)fc chlad:cí stokYj'_fitf): 
fen chlazení piva n várkv: 
-faget sklad piva: -faufěř 
spilák; -leHnu!!' potrubí 
pivní (k vedeni, k rozvádění piva), 

pivovou; -Icitnngstof)ten 
trouby pivovodné; -luft< 
l:ll;uc:railÍ'atat pivní tlako
stroJ vzduchový; -maifá)c 
rmut; -UHUma! zápisník 
pivní n o pivě; -made 
pivní známka; -mafl míra 
pivní n na pivo; -metre ob
v?d , piv?yárečný; -:meffer 
plym, vazka;v ;1ltej s 6a ljlt 
merny II odmemy (odměi'o
vací) kohout pivní; -ltici:Jet~ 
Iage sklad(iště) piva; -íJrťlVC 
zkou}ka, zkoušení piva; pi
vomer; -pl.'oDudiou výroba, 
val'ení piva; -rcd)mmg pivn i 
účet; účet za pivo; -tedJt 
pivní n várečné právo; -te~ 
gal pivní regál; výsada na, 
vaření, prodej a čepování 
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piva; právo vystavovati pi
vo; -tegijtet rejstřík pivní; 
_ridjter znalec piva; -fdjauř 
výčep piva; prodej piva; 
šenk; -fdjiiufer hospodsk)', 
výčepník, krčmář, šenk.vř; 
-jdjenfe krčma, hospoda, 
pivnice; -fdjtotct skladač 
piva, šrotýř; -fdjltlen))ung 
pivní úbytek; -feu))ung zá
silka piva; -itcin {@etrdbe, 
óicrfteín) pivní kámen, obilní 
kámen; -fteUCt daň II berně 
z piva, pivní daň II berně; 
posudné; -fíeuetbotgung 
úvěr daně z piva; -ltenel> 
contte!e kontrola pivní 
daně; dohled nad pivní 
daní; -ftener-Ctetlit úvěr 
pivní daně II berně; -ffcnct
ettragsansltleis výkaz o v.ý
nosu pivní daně; -ftcner' 
tiiď6al)hmg náhrada pivní 
daně n daně z piva; -ftube 
pivnice; -fuh var, várka; 
-tarif sazba n tarif pivní; 
-taj (dHye y Dol. Rak.) posudné, 
daň z piva; -ttIlUSj.!Ot·t do
prava piva; -ttaus,portfiifiet 
sudy dopravné, skladné; 
-ttdiet mláto; -trebcr-troď
nerci, -ttcher-ttoďenanffa!t 
sušárna na mláto; -uutcr' 
fndjung zkouška n zkoušení 
piva; -bedauf prodej piva; 
-bedag sklad piva; -bet' 
Ccget skladník; -bctlegct' 
f)aus dům skladnick:;'j -bct' 
tedjnuug súčtování piva; 
-bctfdjícifipivní prodej; -uet' 
fHbcrer prodavač piva; -bct, 
ttag pivní smlouva; -bet' 
5Cl)t~IHtgS - fteuct potravní 

daň z piva; -bcr~cl)tUugs' 
itcucr-liollcttc váreční bo
leta; -bortaff} zásoba pi
va; -I!.lagc pivní váha, 
pivoměr, hustoměr pivní; 
-ltliir5C mladinka, sladké 
pivo; l!5orberóiertlJiiql' předek, 
,8uja\lliiertlJiirae (9cacf)tlJiirae) vý
střelek; \l1:óliiuterung ber _\l:liirSC 
scezováni, stahování mla
dinky; im .\ťod)eu ber gejamm' 
ten _\l:liiql' ve varu veškeré 
mladinky (předku i výstřel
ku); -ltliir3cCl.lnttof - mcfs
gcfafl odměrná nádoba pro 
lwntrolu mladinky; -ltliir3ť' 
fiil){a,pparat přístroj chla
dící mladinku; -ltliit5C-fci' 
tUUIl trouba na mladinku, 
tl'ouoa k spouštění, k ve
dení mladinky, potrubí na 
lnladinku (trouba sloužící k čerpání 
mladinky n. štoky); -;;!l'!)lung$
bl.lllcttc platební váret;ní 
boleta; -6af)hmg$ - regiftct 
rejstřík o placené dani 
z piva; -~aj.lfetei výčep piva; 
-6ltllHtg pi vní přímus; záva
zek odebírati pivo; pivní 
závazek; závazek propi
načnÍ. 

bictc!! podávati, nabízeti i 
fei!- nabízeti na prodej, pro
dávati; \l1:l1[ai~ _ zavdati pří
činn, 

~icten podávání, nabizení, 
nabídka; házení (při dražbě); 
3. aum _ al1fiorberu vyzývati 
koho k házenÍ. 
~ictcr nabízeč, podavač. 
lSigamie dvojženství. 
bigott pobožnůstkáí'ský, 

pověrčiv)', bigotní. 
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. ~ijl.lutcric klenoty; kle
notnictví, obchod klenot
nický; -ttJatCUCt6cugCt: vý
robce klenotů. 
~iiouticr klenotník. 
lSHau6 rozvaha (účetní), 

bilance; -budj kniha rozva
hová n bilanční; -ceuto roz
vahový II bilanční účet; 
-iaf)r bilanční n závodní n 

správní rok; -lOUtUa! (lieil1l 
lJ)oftjjJarcafienamte) rozvahový 
denník; bilanční žurnál; 
_puliHcathm uveřejnění 
rozvahy II bilance; -tcdjUUtt~ 
účet rozvahový n bilančl1l; 
-6icl)tmg dělání rozvahy II 

bilance. 
btiltu5tCrCU dělati rozvahu 

účetní II bilanci; bilansovati; 
líHallCierle Cí:onU bilansované 
účty, vyvážené účty. 
~i{alt6icrung dělání roz

vahy, bilansování. 
liHatctaI dvojstranný, 

dvoustranný, obojstranný, 
oboustranný; s obou stran. 
~Hb-hruďpfatic deska na 

tisk obrazů; -gicj1Ct socho
lijce; -f)ancrfdJnfcsochařská 
škola; -hUlit v.ýtvarné umě
ní; -muftICt výtvarný umě
lec; -madjer sochař; -fdjui~ 
j;ct řezbář; -1!.lCd výtvarné 
dílo (umělecké); zobrazení. 

bif))cu (er.) tvol'iti, dělati, 
činiti, sestaviti, sestrojiti, 
zříditi; vyobraziti; vzdělá
vati, šlechtiti; l'-l' Cí:ommiffiol1 
_ zříditi, sestaviti komisi; 
@egenjtal1b e-r íl3l'tlJei~aufl1ar), 
me _ býti předmětem prove
dení důkazu; e-n :\t1)eH be1l 

@rf)l'óUl1gí5jlrotocollí5 _ býti částí 
protokolu o vyhledávání; e~ 
líUbet bl'l1 ®d)a\lltl1g~tlJert to dělá 
odhadní cenu; -b tvůrčí, 
tvořící; vzděláva(jí)cí, šle ch
tící; _bl' .\ťiil1fte výtvarná 
umění. 

~iIlIcr - liogcufabtil to
várna obrázkových listů; 
-liudj kniha obrázková II 

s obrázky;_lItuďpfattc deska 
na tisk obrazů; _cht> 
faffcr zarámovač obrazů; 
-gallcric, -l)alIc obrazárna; 
-l)iiu)){ct o brazář; obchod-
ník obrazy: _ n. ffteU6cI~ 
~ihtll{cr obchodník obrazy 
a křížky; -uadjal)mUttg na
podobení obrazů; -,pa,pict 
papír s obrázkem II s obrázky; 
-raljmcnfabtil továrna obra
zových rámů; -tcjtautatcUt 
obnovovatel obrazů; -fpau' 
ucr napínač obrazů; -ftijll{cr 
obchodník starými obrazy; 
-bcrfdj{cif;cr obchodník ob
razy, prodavač obrazů; -Itl cd 
dilo obrázkové n s obrazy. 

bifMidj obrazný(ě); _l' mar~ 
ftl'llullll zobrazení; _ barftelll'll 
Z-, vyobraziti, obrazně před
staviti co. 

~HlIIidjfcit obraznost. 
lSH))ui~ z-, vyobrazení, 

obraz, podoba, podobizna. 
lSWnmg utvoření, zřízení, 

sestavení; Z-, vyobrazení; 
vzdělání, vzdělanost; _ ber 
@ejd))1JorltenHften sestavení se
znamů porotČích. 
~Hblmg$-attftalt vzděla

vací ústav, vzdělavatelna; 
-CUtS vzdělavací běh, kurs; 
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-gaug postup vzdělání; -ge~ 
feJj v' zákon t::,?r?y;, -haf,i 
tVOrlvost. tvonva sIla; -Ut~ 
bcau úroveň obecného vzdě
lání; -Vroccf$ pochod II po
stup tvorby; -l.Jereht vzdě
lavad spolek; -jujtattll stav 
vzdělání. 

lBinadHhtlI kule kuleční
ková; -íliiHer majitel kuleč
níku; -queueufabrit továr
na tág; -l,pid hra kuleční
ko\'á 11 na' kulečníku; -ftoď 
tágo; o-ttfďJfer tn;hlář ku
lečníku; -tttdjbe5.efJcr po
vlek ač kulečníkového sukna; 
-tud)itoppcr spravovaě !:u
lečníkového sukna; -!.lCťtel> 
tiger hotovitel kulečníktl. 

lBinci lístek; divad. vstu
penka; -!u!$ga!lc vydávání 
lístků; -taffe pokladna pro 
vydávání lístků; -Cl.H}tro,!"c 
prohlídka, kontrola hstlm; 
-ctntteOmCt vyběrač lístků; 
-fauf koupení lístku; -fd)aI~ 
tet okno k vydávání lístků; 
-$-ge!lih~ záznamné; popla
tek z předprodeje lístků; 
-berfauf prodej lístků; -bot~ 
berfcmf předprodej lístků n 

vstupenek. 
lBil1eteur odběrač lístků n 

vstupenek, biletář. 
MUhl slušný, spravedliv:)', 

mírn:)'; laciný; ÍJen \+Jrei(j '6i!li~ 
ger fte[en snížiti v c~n:;:t; v.-~ 
íJWcfficí)t neí)men slusne setntI 
čeho. 

llHHgen. (ct.) scl~v:áliti, 
schvalovatI co: souhlasItI ,čími 
svoliti k čer~u. I 

bifHger -mafiCU, -Wdie 
slušně, podle slušnosti. 

lBHíigfeit slušnost, spra
vedlivost; láce, levnost. 

lBiíHgfcits-gdhtlJc důvody 
slušnosti; -riiďfidjtcn ohle
dy slušnosti. 

lBil1tgung schváleni čeho, 
svolení k čemu, souhlas s čim. 

lBimétarfismns dvojí mě
na, bímetalismus. 

lBitU$ítcht pemza; -all~ 
falIíJiinMcr obchodník pem
zovými odpadky. 

biniir dvojný, dvojit)-, 
dvojdHn,)', sudý. 

fBhtb-fabclt motouz, špa
gát; -fanCltf1Jimtctci v.l'ro ba, 
pletárna špagátů. 

fBiullc páska, obvazek, 
obvazka, vazadlo, o(b )táčka, 
o bvinek. 

lBhtllc-vaHcn hlavní 
vazn~' trám, spěnka i -llanr 
vazebná stolice; -bogen 
spojovací oblouk i -gel1.lI.~.lle 
(med,) vazivo; -ghcll sp0.JO
vací člen; pojítko; -~aut 
spojivka; -ftaft pojivost; 
-mittd pojítko, pojidlo; 
-fttiď vazák; utah( ov)ák; 
-l.Jetmogcu pojivost, vaz-
nosti _llJdklc houžev; -:jellg 
obvazek, obinadlo. 

llhtbClt pii-, (u)vaza.ti; s~
vhti sepnouti, spo,lovatI; 
~i:ifíe~ _ ~ndy. po bíj eti; ficí) 
an cl. _ vazatl se čim; au el. 
geóuu];en ;eiu býti vázán Mm; 

-ll závazn~', vížící; _De Cí:rmi~ 
rHng Í)e~ Sllfti!111illiiter~ závazné 
prohlášení ministra práv. 
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,,!/3inDcn-ma.dJer hotovitell iBituc (úei @5díJ~eUll.'agen) bě-
pasek, obvazu atd. houn, koule, hruska (Táhy římské 

lBluDet vazač; bednar·; n přez",enu!. 
vaz,tk, vaznj- kámen; -líu{~ lBirntl.Jetn- bihtllfet ob
fen = ~inbeúalfen; -liutfd)c chodník hruškovým moštem. 
bednábký; -~o{5rJiinbfet ob- lBijunt pižmo, mošus. 
chodník bednářským dří- líiidjoffidj biskupsk.l'. 
vim; -lofJn bednářská mzda; iBijdjof$-eoufctClt3 biskup-
-f13artclt hlavní krokev; ská porada; -Dioeefe biskup-
-ll.late bednárské zboží; ská osada, biskupství, die-
-werfftiitte bednárna. cése; -fJut, -mii/?t biskupská 

iBiubuu!1 (s)vázání, spo- I čepice; -.{talí berla ~iskup~ 
jení, vazba i vaznost. I s:m; -lu.urbe dustoJ.enstvI 
~itUtcu - gell.liiifet vody bl.s,kupske; hodnost bISkup-

vnitrozemské (-ní); -fJuubeI ska.. . .. 
vnitrozemský (-ní) obchod' ,iBt~~utt-fJaubler obchod-
-faub vnitrozemí; -mee~ l1l~lcP1Sk?t~~' fl" f "'f '(. ,'" 
vnitrozemní moře; -fiaM [ ~t:cnt:>; _ u. o ~a c'" a'o'tt~ 
vnitřní město; -l.Jede~r to, ~ll1a ?Iskotu a cak esu. , 
vnitro zemní obchod II do- lit~!Jettg pO-, dc;sa;:::;dm. 
prava' -óolI vnitrozemské iBHo~fJaut buvolI k~ze. 
clo. ' v ;lBtl$,-ttc.!fe pok.ous,ane,po-

lBiufe sítí sítina. stJpane, ustknute mIsto; po-
. '. .. kousanma; -ll.luttbe ran a 

lBttt,feu -,lí~ltfj~1tbret; o b- způsobená kousnutím, štíp
chodmk SJ!ll10vym lykem; nutím, uštknutím. 
-b~ďc roho~l!;:a); -matie 1'0- iBifter kopt, čerň koptová, 
hoz~a ze SItI. bistro 

. ~to~ra13rJ životopisec, iBi$tl;uIU biskupství; -bct~ 
bIOgraf'. • v. •• magen jmění biskupské. 
lBtOgrap~te ZlvOtOpIS, blO- ~itt-brief prosebný list; 

gra~e. v. [-gang prosebný průvod, 
iBtOlog zlvotozpytec'<ocesí; -llcfudJ prosba, 
lBiologie životozpyt, Ži-

I
< c:{tdost, petice; -leifJen vý

votosloví, nauka o životě,< prosa; -fdJtift prosebný list, 
biologie. I prosba, žádost (písemná); 

miden -lleftaub březoví, -ftcUer prosebník, žadatel; 
břízí; -gebitidj březové křo- < -tagptoceffiou procesí ve 
ví; -theer bi'ezový dehet; dny prosebné, o dnech pro
-tijeerol březový olej; sebných; lí-weife prosebně, 
-Iuaifer březová míza, bře- prosbou, v.l'prosou. 
zovka. lBitte prosba, žádost; an 

mid-fJaljlt,-fJttlju tetřívek. S. c-e _ f)alieu prosbu míti 
Něm.·česká terminologie úřední a právnická. 
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-ke komu; iilier loieje _ Il'hlo bie 
stagíaÍ)rt angeorbnct na tuto 
prosbu nařizuje se stání; e-e 
_ llulerlireiten podati prosbu. 

liitten prositi, žádati od koho 

n na kom n II koho čeho, prositi 
koho ač n oč; um loie ~Fcution~' 
ĎCn,lifligllllg 111iber S. _ žádati, 
prositi, aby povoleno bylo 
-vedení práva proti komu. 

mttter prosebník. 
mittedleefah sůl šťave

lová, šťavelan draselnat,ý; 
-manřldltHlffer hořkomand
lovit voda; -fa{~ hořká sůl. 

bittHd} hJerloen žádati, do
žadovati se čeho. 

mUnmeu živice, bitumen. 
liHumiui.is živičnatý, smo

litý. 
mfadfifd}lieiu sepiová 

kost. 
liIamieren (S.) zahanbiti, 

směšným učiniti, blamovati 
koho, učiniti komu ostudu; fie!) 
_ škoditi si, utržiti si ostudu, 
blamovat.i se. 
mraucfiffabtiť továrna na 

b lanctix (síran barnatý). 
mfaueo viz \Bianco; -gho 

= \BiaJ1CO<hllooffemeut. 
liIaur skvělý, lesklý, 

skvoucí, blýskavý; čistý, 
ryzí; nahý, obnažený, holý; 
_tr G:rebit neuhrazený úvěr; 
_e í!Bafie sečná n bodná, tasená 
zbraň. 
~Iaulett výplňka, nevy

plněný tištěný vzorec; blan
ket; rid)tig all~gefte[te~ _ řádně 
vyplněný, vyhotoven)' 
ket; -austaufd} , -,ms< 
tueďJsfuug výměna vý-

plněk i _gelilir (liei ber min, 
cuIierullg ber @;taatěpapiere) 
listovné. 

mlmtfetten-gclilir viz \Brml' 
fettgeliiir; -l.1erfdJleifl prodej 
výplněk, blanketů. 

mras-liaIger3cuger vý-
robce n hotovitel měchů; 
-bafgmad}er = _6arger;wger; 
-tuitrumenteuer5euger vý-
robce dechových nástrojů; 
-inffrumentenfabrU továrna 
dechových nástrojů; -rof)r 
dmychavka, foukačka; 
-rof)ranHaí; nástavek dmy
chavky; -roíjrbeltlegung po
hyb s dmychavkouj -rof)r' 
Uav.pe klapka dmychavky; 
-rofJdrau3 věnec dmy
chavky; _< ll. 6aiteuiuifru· 
menieufalídftovárna decho
V,) ch a strunových nástrojů. 

mfasd}cu - mtsjd}fag (au 
beu @efd)red)t~tl)eifen) puchýřo
vina (na údech pohlavních). 

mlafe puch:í'j', pryskýř; 
měchýř'; bublina; retorta, 
křivule. 

mrajelt-clUsjd}fag viz \Bf1i~. 
e!)euau~\d)rag; -llrud} průtrž 
měch)'ře, kýla měchýr'ová; 
-citeruug hnisání měchýře; 
-fieber horečny zánět mě-
chýře; -giHjtuug kvašení bu
blinové, bublinovité; -gaUe 
žluč měchýřová; -gdes pí
sek měchýřový; -grihl mě
chýřová zeleň; -~dm líh., 

cukr. klobouk, příklop na va
j'jči; -pfíafter zprýskavý 
přílep; -fanre kyselina mo
čová; -fdJuHt řez měchýře; 
-ftctu měch:í'řový kámen; 
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-itchtfd}uclller odstraňovač -hnpfer očkovatel; -hu
(měchýřového) kamene. pfuug očkování; li-haut 

lilafied otupěl}', netečný, nemocný, onemocnělý nešto-
pi'esycený, blaseovaný. vicemi; -ftanff)cit neštovice, 

mrasplJcntic rouhání, rou- onemocnění neštovicemi; 
hačství, blasfémie. --fd}uJ;mtttd ochranný lék 

mIait list, listí; deska; 'kale, pí'ed neštovicemi; -talieUe 
brdo; eil! _Ij.la~ier list, škart- seznam, výkaz o neštovi· 
ka papíru; offentrid)e \Bf1itler cích. 
časopisy, veřejné listy; er li.fiHtcrlt listovati; obra
nimmt Hel) fdu _ \)or beu Wčullb cetl, pí-evrac.eti v knize listy; 
mluví bez obalu; _ fiir _list fie!) - loupatI se, prýskati. 
po listu, každý list. I .!8(llu-be~ren ,borůvky; 

mraft-fJhtDcr tkale, brdaí'; -()rlt~falit;tf tovarna na 
-liinklereí brdařství; -breitc m~dry tIsk; -tar~e mo
pole, šířka nitky); -gonl< d~a barva; modr, _sm.olk~,; 
fabrif továrna na pozlátko; -rgrbemtlcd v' v -taró,l~lirtfj 
-madJcr = _lJinber; -uagd -fllr~e~ modnc, )Jarvlr, na 
hřeb s hlavou lupenovitou modlo, -fatlifabnfv tovar~a 
(listovitou); vi, 2fid)nagef; -fcite na. modrou barvu; sm,ol~ar
strana, stránka listu; -ieJ;er na, -f)ť!.r3c~tract vlta~ek 
brdař; -iin1t~rfabrn továrna z vkam.pes.~1 z kampesove~o 
na stř-íbí-jtko i -tragfeber drev>l:, -1aure kyano,vodl~, 
zpruha plátová; -Itlcrf listí, kysehpa kyanovo~lk,?va i . 
listy; listová ozdoba, -ldJt;Ctli~t;. tel. m~drep1Sny 

OH ti v t' v, v, stroJ; -l!tlde modndlo. 
""'',lv cr nes oVlCe'vpľlI~:Jet, ~{ed}-atlicitcr plechařský 

puc?3.'r, opar,; _u. ne~tov:ce; klempíí'ský dělník; -líauot; 
_ll e~:~tl:l1~fen sazeb, ne~tov:ce; ualttcnt plechová stavební 
mob;l1eter!e_l1 plane nes~ovlC:; ozdoba; -lief)iiItcr plechová 
_C~tllCn~tC, nakaza, epIdem18 schránka, skřínka, nádoba; 
nes~5'v:cnaoj -grubc, :-ullr.be -beHeHmug kryt plechový; 
dohcek: dulek, vO,d nes,tovlC; ::-l:l!de (ber :;Dampffefíel etc.) tlou
b-!lar~t!J dohck,ovat:y, (o~ stka plechu (parních kotlů); 
nestovlC)zďobany, zdrapany. -emliarragcu - cr3cuger vv-
mriitter-au6a~rpočetlistů; robce plechových obafů' 

-au~vfJtll;d} . r~šení, pučení, -emlíaU';lgenfab~if továrn~ 
v~razel1l lIstu,; -!J?ID p~- plechovych obalu; -cr5eugcr 
zlatko; -tll(iaf tabak v 11- výrobce plechu n žesti' 
stech; :-trcHiclt = _allI36rue!); -gcjd}irrf)iiulller obchodník 
-tued lIstí, lup_ení. • prechov~m nádobím; -fappe 

mrattcru-Illtltcdung, -Cpt, plechove pouzdro {na oparát"h 

Demie nákaza neštovičná; odp,řovaoíCh}; -fod}gefd)hrfali' 
14* 



212 

dl -továrna plechového ku- olovná; _gelbolovná žluť, 
chyňského nádobí; _ u. massikot; -gie~er slévač 

-2eberltlllreulllditrer jakýr- olova; -gie~erei slévačstvÍ 
ník plechového a koženého olova; -gIiHte klejt (olově
zboží; -muler malíř plechu; ný); -grube = _óergluerri 
-mautel plechový plášť, b-f)uItig -olovnatý; -f}iitte 
obal; -muterillHen plechař- olovárna, olovná huť; -fll< 
ské železo, železo na plech i dlerie chřadnutí olovem; 
-iifelter3enger výrobce ple- -loHf, -franff;eH olovná 
chových kamen; -rof)r. kolika; -fngeImonopo( mo
er~cnger výrobce plecho- nopol na olověné kulky; 
vvch rour; -fdlieber zá- -Iegiernng olovná slitina; 
suvka plechová; -fdlHlIdlen -lot I.! olovnice, odvěs; -I.WI}D 
plechovv štítek; -fdlfoffer kysličníkolovnat:í';_pfatten' 
zámečník plechu; -fdlmiel:l fabrif továrna olověných 
plechař; klempíř; -fdlmicbe desk; -prorube olověná zá
plecháma; -fj.liegeIer3eugcr věrka, olůvko; -riif)rcllfabrU 
vvrobce plechových zrcadel i továrna olověných rour; 
-f"ithuaren-crocngcr výro b- -rotl) suřík; -fdlrotgief1crei 
ce plechových hraček; slévačství, slévařství 010-
-fpieIltlareuf)iillDrer obchod- věných broků; -ficgeI 010-
nik plechovými hračkami; ,",ěna pečeť, olověné peš~
-ltlal3ltlcd válcovna plechu; ultko, plomba; -ficgelfJrel1c 
-ltlarCUCr3Cugcrvýrobceple- lis na olověné pečeti, plom-
chového zboží; -ltlarcu' I bovadlo, kleště plombovací; 
f)ihtMer obchodník plecho- I -fiegeIberfl'f)!uf$ olověná ú
v,'m zbožím; -ltHtrculadie· řední pečeť; -ftift-Ct3cllgcr 
rir lakýmík plechového výrobce tužek; -ftiftfaorH 
zboží. tužkárna, továrna tužek; 

~rei-a,rvbei~ vy;"ábění ?IO-I-iiiftc-rcqUi{it~ner6~uge~vý
va, olovarska prace; -allÍje robce rekvIslt tuzkovych; 
olověný popel; pálené olovo; -ftufe olověná ruda; -bcr. 
-bergbau dolování olova ,,' fctHufs olověná závěra; -II.lCl' 
na olovo, dob}'vání olov,"; rCUet3cugcr výrobce olově
-bergltlcd olovné hory, 0- ného zboží; -luatcufabrH 
lovný důl; -bra~tfarlrif to- továrna olověného. zboží; 
várna na olověný drát; -warenf)ihtblcr obchodník 
-Ct~ olovná ruda; -cr3~iÍltb· 010věn)'l11 z?ožÍm; -ll.lcii1~ 
lcr obchodník olovnou ru- cr6cugcr vyrobce olovne 
don; .-effig ?cet olovn~tý i bělob3,'; :ltlciflfabrif tO'yár~a 
-fabuf olovarna; -fohen· olovne beloby; -5ud'errnbnf 
Ct&cngcr vý~o bce olověný~h továr;1a olo;:nat,ého . cuk~·l~. 
folií n plumbwlu; -gang zll a b(Ct(Jcn zust(av)atl, dhtl. 
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trvati; rt. ófelót ber íSef)i5rbe 
ii!)erlaffcn něco zůstaveno jest 
úřadu; e~ Melo! au Illiinidieu 
bylo by si pí'áti, jest si 
přáti; f)aften _ uváznouti, 
utkvěti; ftecřeu _ uvíznouti; 
ftef)eu - zastaviti se; ba6ci 
orie6 e~ na tom zůstalo; -kl 
trvalý, stálý; na stálo, trvale; 
_be ~nfte[ullg dosazení na 
stálo; _ber íRnl)eftaub trvalý 
odpočinek, trvalá vS'služba. 
~(ddl - nuitaIt běliště; 

-laU běličské n chlorové 
vápno; -laugc bělicí louh; 
-mitteffabrif továrna běli
del; -itihte = _anftaH; -fudlt 
blednička. 
~reidle bledost; bílení; 

běliště. 
~!cidiet bělič. 
mfeidlerci běliště. 
~!eukl-feltiter slepé okno; 

-nlf)men zárubeň, obrubeň, 
obokní; klíčov,'- rámec (n. 
plátno); -Iucrf _ šalba, mam, 
mámení. 

.!B(Cltlle záclona, stinítko; 
pei"ení, přehrada, zástěna; 
vý klenek; slepé okno, slepé 
dvéře; blejno zinkové, pe
řestek. 

~lcifur poranění. 
~Hď pohled, vzhled, vze

ZÍ'ení; ftierer _ vytřeštěný 
poh I ed; hor. čelo, průčelí, 
směr. 

.!BCiub-mttffc nátrubek sle
pý; -tal}m( cu) = íSlenb· 
raf)men; -fdJadlt slepá důlní 
šachta; -fdlci!le an ein íRo!)r 
anle~eu rouru zahlušiti; 

-tIliir slepé d véře; -ltlerklen 
oslepnutí. 
~nnbl)cit slepota; zasle

penost. 
~Ii~-ableiter hromosvod, 

bleskosvod; _aófeíter mi! 
(0aug!\Ji12en bleskosvod o ssa
vých hrotech n se ssavými 
hroty; _aóleiter mít íJ](e~enauer 
íSli12id)u12\)orriditul1g blesko
svodný přístroj Metzenau
rův; -Ilbfeiterfabrif to
várna hromosvodů; -ablci
terfc~er stavitel hromosvo
dů; -fdlu~borridltuttg hro
mosvod. 
~rod balvan, kra; špalek, 

pařez, kláda; beran; slitek 
(kovul; blok; _{l fiir geflunbete 
~ele}}ral1ll1le .bloky pro tele
gramy na účet. 
~{oď-bau stavba srubu; 

-bllum pařez; -MCl slitkové 
olovo; -brcmfc závěrná zdrž 
n brzda; -eijeu slitkové že
lezo; -IJoh brzda; kláda, 
břevno, dříví na sruby; 
-biitte srub, srubová chata, 
bouda; -fafculler špalíčkový 
n útržkov.v kalendář; -Ici. 
tung žel. závěrové vedení j 
-figual žel. zavěracín blo
kovní návěst; -bcrbaub 
vazba křížem (na kříž)' n 

ki-ížová; -berfauf prodej 
špalků n klad. 
mroďaDe blokáda, 1lzavře

ní, obklíčení válečné; -5lt• 
itaukl blokáda. 

blodicrcu blokovati, uza-, 
sevříti, obklíčiti co. 

~!odierttug = íSfoďabe. 
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~li.ill-fidltigfeit slabozra- ~fut krev; 6i!ie~ - maÚ)en 
kost, krátkozrakost; -finu činiti, dělati, působiti pohor
blbostj \)crflef[ter _jinu líčená šen í ; jnnge(i _ mladý svět. 
blbost; _jtmtiger blbec; mrut-aúgaug krvácení, 
_jtlmigfeit~-edliirung pro- ztráta krve; -aDer žíla, 
hlášení za blbého (za blbou). krevnice; -aH;umÍltfalidf 

b{\lf1-Iegen. -ftellclt obna- továrna krevné bílkoviny; 
žiti, odhaliti, odkrýti co; o b- -arnutí nedokrevnost; -au$' 
jeviti CD. triU výlev krve; b-bcf(cd't 

mli.i~e nahota, obnažení; krví potl'ísněn}'. zbrocený, 
slabá stránka, slabina, sla- skropený; -egcIfaugcr chy-
bost. tRč pi.iavek; _cgd~iittblcr 

~Holtfe bluza, halena. obchodník pijavkami; -cr' 
~rmttett-úalt pěstování gui$ výlev krve; -fcinb ú

květin, květinářství; _bc· hlavní nepřítel; -fled skyrna 
ftanMfJcUe-erjcugcr výrobce krvavá, podlitina; -frCltUD' 
květinových (sou)částek; fcOaft pokrevenství. krevné 
..:bliittcrfabrii továrna kvě- pl"íbuzenstvo; -fiiUc pře
tinových listů; -fťntruHureu· krvení; -gcfiitc cévy krev
ljíhtblcr obchodník květino- né; -gcIb pokuta za zabití, 
v}'mi poti'ebami; _giiduer krevnilla; krvavě vydělané 
květinář, pěstitel' květin; peníze i -gcrid)t 'hrdelní 
_giiducrci květinářství; soud; fJ-ljaHtg krví na
-l)anMcr ohehodník kyětina- plněný; -fi1rpcrďlClt krevné 
mi; -fof){ květák, karfiol; tělísko; -t'rci!.lIauf oběh krve; 
-faubcr6eugcr výrobce květi. -ladjc louže, kaluž, trato
nového listí; -madlcl: květi- liště krve; -hutgcnfah (gel
nář, výrobce (uměl}'ch) kyě- lJr~ o rOll)eB _1\1~:f\C1liaI3) k"evná 
tin; -farou květinová dvora- ~úl Odutá n ('ervená); -fau~ 
na; květinový salon; -famcu gcttfalj-fabriř továrna krev
květinová semena; -itofffal.J' né soli; -faugcl1fienerct V)'
rif továrna na květované roba krevného 10u1111; b-fecl: 
látky; -ft\lffmadlcr hotovi tel bezkrevn}', nedo krevný; 
květovaných látek: -bednu' i _mal krvavé znanH'nL pod
fcr prodavač květin; _\)ct· I litina krevní; ÍI-rcidj krev
ranfer im Umf)eqief)e!l kočov- nat.v, Pl'ekrvellí'; b-l'eiui~ 
n}' prodavač květin; _~er· i gcub po(;išťu.iíd, krev čistící; 
lanfer mi! fcfter 5Betrieb~ftatte I _1:id)tel: hrdelní soudce: 
prodavač květin se stálS'ID I -faugcl: pijayice; -fd)lHtDC 
závodním místem; -5ud)t I przněllí krve. krevtJé smil· 
pěstování květin, l.větinár·- I ství. krvesmilstyí; -f)JciCtt, 
ství; -3luicbcl květinová ci-ll -fJ.luďcn plivání krve; -fícuCl: 
bule. daú % krve; -fttt1:6 chrlení 
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krve; -t~at krvavý činj 
_lUttedaufuug podlitina; 
_1trt~ei{ hrdelní rozsudek; 
_ucr!Jiftuug otrava krve; 
-I.lcduff ztráta krve, krvá
cení; -ltlaUuug vření krve: 
b_ll.lcuig pramálo; -6Cl:~ 
fcijuugrozkladkrvej -3ltlaug 
úplavice, červenka. 

.!8Iuts· freUUD (po )krevní 
pHtel, pHbuzný; -frCUllD~ 
fdlaft pokrevenstvÍ; -uer' 
Itlanbtcr pokrevenec, po
krevní k ; -berltlanMfdlaft 
pokrevenství, pokrevnost. 

~iutlt,lt!) krvácení; innere_ 
krvacem utrob. 

moa-cracugel: hoto vitel 
sobolek, kožešin na krk' 
-fabrH továrna na sobolky: 
kožešiny na krk, na boa. ' 

.!8obliiuei-fabrif továrna 
na bobinet (jemnS' tyl)' 
_- n. $pit;cufabrH továrn~ 
na .bobinet (jemný tyl) a 
krajky, 
~od kozel; kozlík; zdvi

hák, páka, jer'áb, rumpál' 
koza (podstavec); -betu pod: 
pora kozy; _Mcr kozel' 
-litiid'e dřevěný most; -gc~ 
riift lešení, stolice na ko
zách; -gcftcU koza i -mii~rc 
větrný mlýn; -vctcrlHie be
drník obecný; -II.lUr5 rulík. 

.!8oDell půda, země; dno, 
spodek j (SťUl)fiÚ)ifí6obett) dno 
chladnice; půda, podkroví 
podstřeší; ben _ att~fÚ)iitten na: 
8ypati zemi n hlínu; ber - fC\l! 
íicí) země se slehá; S-nt _ alJgc. 
minuen p~dy ~omu ujímati; 
clíener _ pnZemlj @n1l1b unb ~ 

pozemek, pozemky, nemovi
tý statek; in o ani) @runb !lnb 
_ llerborlJen docela, nadobro, 
úplně zkažený; 3n - fcf)la~ 
gen povaliti, sraziti na zem; 
_ geminucu nabývati půdy; 
šířiti se; zakotviti se, ují
mati se; urbarer _ oruá půda. 
ornice; -abrutfdluug sesutí 
země, spadlina, svalina; 
-afJidlltlcmutUltg spláchnutí 
půdy; -baffclt po( d)val; -flc' 
arlicituug vzdělání půdv; 
-bCl dl affeufJ cit povaha. fa
kost půdy; -bcfit; pozem
kov}' majetek; -bcitcUuug 
vzdělání, úprava půdy; -bc, 
itcUC1:Uug zdanění půdy n 

pozemků; -bHDuug tvoření 
n útvar půdy; _bouitiitjakost 
půdy; _bruttorcutc hrubý 
důchod z půdy; _fapita! 
pozemkový kapitál; -chtfii' 
fieati\lu roztřídění půdy; 
-ncDit pozemkový II věr; 
..;.crcilitauffaIt, -creDitbauf 
ústav, banka pro pozemkový 
úvěr, úvěrní ústav pozem
kov}', úvěrní banka pozem
ková; -crcbtttltftitut = _cre· 
bitanftalt; -CrCMHOS úvěrní 
pozemkový los, los úvěrního 
ústavu pozemkového; _cre' 
Dit-pfauDbricf zástavní list 
pozemkový; obligace po
zemka vá; _culturvzdělávání 
země; zemědělství; -cultur· 
altgeícgclt~cit záležitost ze
mědělSká; -cultur-~odlJdjulc 
vysoká škola zemědelská; 
-cuItur-ucrljíiltuifíc poměry 
zemědělské; -bcdc strop; 
-ctltridltuug zaHzeni půdy; 
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_eiutljeHung rozdělení pů- nami; -prohudion plodnost 
dy; _entltlertnng znehodno- půdy; úroda zemská; výtě
cení půdy; snížení cen žek z půdy; _quuIitiit jakost 
pozemků; -erljultung za- n dobrota půdy j -rehterlrug 
chování půdy; _erljdítutg, čistý výnos n výtěžek z pů
_erl;oljung povýšení půdy, dy; -xenie důchod z půdy, 
vy-výšenina; -erjd)ovfung z pozemků; -rifs trhlina, 
vysílení, vymrskání Plldy; puklina v zemi, půdě n pod
-erlrug výtěžek půdy; -cr' laze j -fuj; ssedlina, usedlina, 
tuudnngstuert hodnota úsada, kal; -fdj!lrre hrab a
předvídatelných pozemko- dlo, hlubidlo hornické; -fd)ii, 
vých výtěžků; -er5engnis t;tmg odhad půdy; -fd)id)t 
zemská plodina; -fufs spodní vrstva půdy; -fd)nt;ljolj 
n základový sud; -fenitcr stromy chránící půdu; 
vikýř; _ffiid)eplocha ~I;0vrch -fd)tuiid)nng seslabení půdy; 
půdy; -frnd)t zemska uroda; -fd)ll.1clIc práh; -fenftmg 
-gcliHbe útvar půdy; -ge' snížení půdy, sníženina, pro
fd)ofs přízemí; podkroví, láklina; hor. propadání, sse
podstřeší; -geitaH povaha dání země, propadlina; 
půdy; -gfult~l.lait!t-er3enger -ipuUc rozsedlina půdy; 
výrobce leštidla na podlahu; -ftein spodek, spodňák 
-gruublage základ půdy; (spodní kámen); -fireu hra-
-giite dobrota, hodnota, .ia- banka, stlaní; -itihf dříví 
kost půdy; _fammer ko~ na dna; díl dna; _ta~atiou 
mora podkrovnÍ; -fojteutu ert odhad půdy; -tiefe hloubka 
nákladní hodnota pudy; půdy; hloubka zenlě; _triiger 
-fraft síla země n půdy, plod- žel. podlažní nosič; -trans' 
nost země; _frnme ornice; port převoz země; -trepve 
-fuuDe půdoznalství; -lod) schody na půdu; -iiber3ug 
okno ve střeše, vik.ýř; ll-los půdní porost, povlak n vrst
bezedný, nezměrný; -matic va j -unt~rgrn~b podloha, 
rohožka (na zem); -melto' spodek pudy; _nnterfage 
ration zvelebení, zlepšení spodní půda; _úerberliung 
půdy, meliorace; -udt(lreute hubení, kažení půdy; _uer' 
čist.)" důchod z půdy i -uu' l)iiHuiffe pozemkové pomě-
1;1Ing zužitkování půdy; ry; -iledtluf$II.1Cd trhová 
-olierffiid)c povrch půdy; cena půdy; -berfd)Iedjtexuug 
-offuuug otvor ve dně; zhoršení půdy; -uerltliiftuug 
-~atťelle pozemková par- zpustošení půdy i _tuert hod-
cela j _plattc spodnice, spod- nota, cena půdy, pozemku; 
ní deska; -.j.lr(lbuet zemská -luertfd)iii}uug odhadnutí 
plodina i -probudeuljiiuMer (ceny n hodnoty) pozemku, 
obchodník zemskými plodi- půdy; -tuid)fcr leštič pod-
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lahy; -tuof)nuug byt pod- kem; -fenffer obloukovité 
krovní; -~immer světnice okno; -fliid)e poddutost; 
podkrovní; -~hts úrok z po- -form obloukovitostiPodo
zemku; plat za dědičné uží- ba, velikost archu; -frics 
vání povrchu (pozemku); obloukový vlys; -!luug 
-6Íltsf)err vlastník povrchu, chodba oblouková, podloubí; 
vrchní vlastník; -3tnSmllltlt -geríift obloukové lešení; 
dědičný držitel povrchu; -getuiHlie klenutí oblouko
-3iusred)t právo dědičného vité; -llraD stupeň oblouku; 
držení povrchu; -3iU$úedrng -gro~e velikost, rozměr ar
smlouva o úrok z půdy; chUj -Hd)te světlost pásu 
smlouva o platu za dědične klenbového; -offuuu!J svět
užívání povrchu; -301I právo lost, šířka oblouku n klenutí; 
na skladiště j -3ubereituug -pfeHet pilíř..ldenbový, ob
úprava plldy; -3ubereituugs- loukový; -fage oblouková 
funbe nauka o úpravě půdy; pila; -fdjuitt obloukový řez; 
-3uftuuh stav půdy. -fd)reiber opisovač; -feite 

liobmeu dáti loď v zásta- stránka archová; -ftef)uug 
vu; zastaviti loď; dnem, klenutost; -tljure oblouko
podlahou opatl'iti co. vité dvMe; -tuiHlluug klen-

tt1(1bmcrei zápůjčka na ba; -3eid)cu značka archu. 
lodnízástavu; -lirief dlužní tt1of)Ie fošna. 
úpis se zastavením lodi; tt1of)Ieu-beUcibuug fošno-
zástavní lodní úpis; -gelier vání; -bad) střecha fošnová; 
lodní věřitel; -uefJmeťlodní -Mefuug fošnování; '-gelb 
dlužník (dlužník - ,á,tav" lodí n trhové, místné; -ll.1aub ťOŠ
lodního ,boží); -fd)ulb lodní dluh nová stěna. 
(dluh pojištěný lodní , ",lavou) ; -uer' tt1ilf)melt Qechy; Sťi:ÍllŤgreicf)_ 
trn!,! smlouva o lodní zá- království Ceské. 
půjčku; -3htS úrok z lodni- v tt1ilf)merll.lalb Šumava, 
ho dluhu. Cesk\' les. 

tt10bmerift lodní věřitel lio~miid)·miirJrifd) česko-
(= íBobmmigeóer). moravský. 

tt10gen arch; oblouk; ohyb, liof)ueu voskem leštiti, na-
zátoka řeky; luk; in íBaujd) tírati, voskovati. 
1mb _ vi, íBaufcf). tt10ljr - upparat vrtadlo; 

fioficn-artig obloukovit.)'" -urlieit -betdefi vrtání; 
do oblouku; -tang na arch -biil.me poval n stanovisko 
dlouhý, zdélí archu; -ll.1cife při vrtár:.í; -funb vrtný ná
po arších, arch za archem. lez; -ljauer vrtař; -f)utte 

tt10gcn - bof)rer nebozez vrtná bouda, vrtárna; -lod) 
s obloukem; -~ede klenutý I vrtná, sti'-elná díraj-fo.dJs, 
strop; -fa~rt prodej úhrn- lietridi vrtání; -mllfd)iue 
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vrtací stroj; -mill ď)iuctic 
vrtací strojivo; -mc~{ Vff
vrtky; moučka, drt; -mci< 
ficr mistr n dozorce vrtai'sk,'; 
-muf)!c vrtací mlýn; -uabeI 
"Vrták; -rcgiftcr tabulka, 
rejstřík o vrtání; -fď)aď)f 
vrtllá šachta njáma; -fď)micb 
kovář pro vrtání; -bortiď). 
tuug, -jeng vrtací přístroj, 
vrtadlo. 

bol}ren vrtati; cin tSdjiff in 
ben @rnl1b _ loď ponořiti; 
vraziti co kam; prokláti koho. 
co 'im; auf ben 'tlnfnmrf _ vrtati 
na ,,·zdvih; ani ben ~an _ 
vrtati na odtěp; e-ll ~ndj;3 _ 
udělati pecku; _ u. jdjiefíen 
vrtati a trhati. 

!Bol}rcr vrtač, horník vrta, 
jící; nebozez; -er3eugcr ho
tovitelnebozezů; -reHcrpilo
vač nebozezů; -l}ihtMcr ob
chodník nebozezy; -fď)miell 
kovář nebozezů; -fď)mienc 
kovárna nebozezů. 

!Bof)nmg vrtání, provrta
n}' otvor; ~iei- dohlubné 
vrtánÍ. 

moi/uebcr tkadlec boje. 
moje plavatka; _ll okovy; 

pouta na nohy. 
lBojer člun plavatkov}'. 
!Bofď) treska. 
!Bollcr, !BiiUer hmoždíř; 

-fď)uf{l rána z hmoždíře. 
boUem, biinertt stříleti 

z hmoždířů. 
moIIcttar-regifter útržko

vý. ústi'ižkový rejstřík. 
moUettc boleta, poukáz

ka. paleta; ústřižek; 'tll!. 
merb!tl1g~_ ohlašovaCÍ boleta; 

poukázka, potvrzení o ohlá
šení (v lihovarech). 
monettcn-reď)uung účet 

o poukázkách, poukúzkovÝi 
-ugifter poukázkový, ústřiž
kový rejstřík. 

monctttcnmgs - berfauf 
zpráva o přihlášené várce. 

mofUucd bašta, týn; hráz. 
lBor3cn klínek; stav. svor

ník; čep; vřeteno; nýt, hřeb; 
kolíček; klín; hor. stojka, 
turlík, tutlík, klapetek. 

$o15cn-cifcn svorníkové 
železo; -fď)rattbe svorníček; 
-fď)cotr -fď)rot-6immenmg 
věncové dtevení na stojkácn. 

lBolóUltg roubení; -s-taI)< 
mcurám roubený, srouhený. 

!Bombajt nabubřelost, na
dutost, bombast. 

liomliajtifď} nadutý, na
bubřelý, chvástav}-. 

bomben - fcft nedobytný; 
ba~ jtef)t -fef! to jest nevý
vratné. 
mombett-gic~crci slevárna 

pum; -fanouc pumové dělo; 
-fartiitfď)c kartáč pumový. 

bombicteu klenouti, vy
douti, vypukli ti. 

!Bon list zavazovací. list 
závazný; poukázka, bón. 

monllon-falirication vý
roba bonbonů; _ ll. Sudet· 
tUollrcnfabdf, výroba bonbo
nu a cukrov!. 

.!!.'ouificaHon náhrada; ná
prava; bonifikace. 

~ouifieation$ - tudcrf aj; 
náhrada n vrácení bonifikace. 

bouifieicccu nahraditi; na
praviti. 
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bonis; in _ cebierm postou- bočnice, postranice'; uóer -
piti stat~y věi'itelům. roerien z lodi vyhoditi; _cin· 

lBonitat dobrota, hodnota, Icgl)llfcn postranní závora; 
cena vnitřní; jistota, úvěr- -getiď)t l?dní s?ud; .-i~Ut, 
nost. uaI 10dl1l denmk; -lď}tCne 

!Btmitiits-daffe třída hod- okrajka korbová n postranní; 
not.y,jakosti; -faetor šinitel -fbital lodní nemocnice; 
hodnoty; -ftufe stupen hod- _tUattb bočnice, boční n po
noty; -bctl)iHtnis poměr stranní stěna; -iuaUbfď)ie< 
hodnoty. bet postranní vložka. 

boutticten vyzkoušeti, od- ~Ot\)cn bordel, hampejz; 
hadnouti jakost půdy. _bÍl:nc pelešnice, nevěstka; 

$onitiernng odhad do- _wht majetník bordelu; 
broty půdy, odhad půdy; _wittht majetnice bordelu. 
-s-gcjď)iift zjišťování hod- botben olemovati, obroli' 
noty, dobroty, jak05ti. biti; sraziti se s jinou lod~. 

!Bonne chůva, opatrov- $OtllereaU seznam druhu 
nice. peněz. 

mOO! loďka, člun; -lllaď)et borbiercu vroubiti, obr ou-
v}Tobce člunů, loděk; -bcr< biti, olemovati. 
~~il)et PEopůJčova!el, prona- morllierec lemovač. 
Jlmatel clunu, lodek <n ",. obruba lem 

!Boots-baucr stavitel člu- ",-,orvtecung " 
nů; _babin jej"áb člunov}'; mOtg úvě~, ~ápůJč~a; a~i 
-cigcntl)umer vlastník člu- ::-. ~ebett na uver datl, uve
nů; -faf)rer člunař; -bt~ď)t ~It~ komu:~; anf ::,n.e9\l1eJt n~ 
lodník' _{cufc lodmci' uver bratl, vyverltJ u koho ;0, 
_utaať stl'ídník, pomocník \ vypľljčiti si co; -Ileber, úyer
vrchního lodníka: -UtlUm ce, poskytovatel uveru; 
vrchní lodník j -riclncn veslo i -gefď)~ft úvěrr;í ob~h~d; 
člunové j Wiiď)tcr hlídač dávám a ,?ram, na uver; 
člunu; -~icf)cr tahoun člunu; -fanf ,k~up~ na u!~rj -ucl}, 
vlečník člunový. met uverl11k, dluzltel, kdo 

$or bór; -filme kyselina béře na ~v~r; _bertrag 
bórová. sJ?I?:<.va o uver,i sll1lo~va.: o 

!Boro~ borax, bledns;; zapu,lcku; ~:-.\Uetfc ?av u,:er, 
_gla$ sklo boraxové; -li:l< na dluh; pu.] ckou, u."81·ne. 
fung roztok ble,dno;:ý; -:.~i. ~(lt:gett /e~ ~on o ÓC! :s-:-r:t -) 
lď)ltlt ll boraxova sme,,; -lau- brHtJ :l.a. u,:er, vYPuJclt~ SI, 
rc = ítloričiurcj min. boříkovka. vydluzl~l .Sl ~o .od v

koho ; o (-0':-l!l 
. !Born okraj, obruba; bl-eh, cl. -).v~a.tI na uve:, PUJCltl, 
pobl-eží; okraj lodní; l.oď; ZapU,lCl,tl. komu co; 111:9 3U • ~~. "': 
stav, vlys, trámeú, obrubl1lcej podrobItI se čomu; propuJcltl 
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se k č.mu; Í)a~ ~_ zápůjčka; 
výpůjčka. 
~otger dlužitel, vypůjču

jící si; úvěrce, půjčovatel. 

~Otguug uvěření, úvěr, 
zapůjčení; _ Don @ebiiren 
uvěření n sečkání poplatků v; 
in bie _ einbe3ief)en započísti 
v úvěr, pojmouti, zařaditi 
do úvěru co; _ ertf)eHen, be' 
ilJilíigelt povoliti úvěr; _ Der· 
Heren ztratiti úvěr. 
~Otguugs - aufud}eu žá

dost za úvěr: -ausll.leis ú
věrní výkaz; '-aus5ull výpis 
') úvěru; -bell.lifiiguug po
volení úvěru; -boUette po
ukázka, boleta úvěrní n na 
úvěr (d,nél; -tegijtet rejstřík 
o sečkané n uvěřené dávce 
(dani, poplatku); -uduutle 
listina o u věl-ené dávce (da
ni), úvěrní list. 
~ode kůra, lub; strup. 
~oden-fiifCt korovec, lý

kožrout; -fiifet-bCrl)CCtUlt!l 
spousta od korovcu. 

bodig korový. 
~Ottt studně, studnice; 

pramen; solná studnice; 
-fal)rt prohlídka solných 
studnic; -meijtcr představe
n)' solných studnic; -fdJrci· 
ber solivárenský písař. 

bontiett obmezený, hlou
pS'· 

.!Sotlticdljeit obmezenost, 
pitomost. 

mOtjc bursa; tobolka, pe
něženka, váček; @efd)Cifte an 
ber _ 11lad)en obchodovati na 
burse; _agcut bursovní jed-

natel, agent; _agcutcn-be' 
fnguts právo, oprávněni 
bursovního jednatele; -bud} 
kniha bursovní; -commiffiit 
komisař bursovní; _Dc.pltta' 
tiou (in %rieft) deputace bur
sovní; -effecteu hodnoty 
bursovní; -fiiljigfcit bmsov
ní způsobilost; -fOUll bur
sovní fond; -gefd)iift bur
sovní obchod; -g'*~il bUT
sovní zákon; -řartc bursov
ní lístek, vstupenka na bursu; 
-leituug správa bursy; -ro· 
cal lmrsovní místnost; 
-miiffct bursovní dohodce, 
makléř; -uad}thlJt bursovní 
zpráva; -OtDte zakázka bur
sovní; -od místo bursovní; 
-plail místo bursovní; -tatr) 
bursovní rada; -fd)Iuls zá
věrka bursovní n na burse: 
-fdJfufslitief závěrečný list 
bursovní; -feltfaI sensál, 
dohodce bursovní; -fi'eclt' 
{aiiou bUl'sovní spekulace j 
-lfliel bursovní hra, hra na 
burse; -fpiclcr bursovní 
hráč, hráč na burse; -ftatltt 
statut, stanovy bursovllí; 
-treiben řádění n praktiky 
bursovníj -uiancc bm:sovní 
usance n zvyklost; -bcdel)t 
styk n občhod bursovní; 
-bctfammhmg shromáždění 
n schíbe bursovní; -í.JOt< 
fd}tift bnrsovni přédpis; 
-tucet hodnota, cenný papil' 
bursovní; -ItlOIÍ1C bursovní 
t)'den; -l1.ludJcr bursovnÍ 
lichva; -Itlud}cter bursovní 
lichvář; -6Cit čas n hodiny 
bursovnÍ. 

221 

morfen- (n,která ,lova pod ~Ot, obchodník štětinovvm zbo
ft- uvedená náleždí též pod mOtfCu-) žím; -óntidjiet upravova.č, 
-Iluftrag příkaz, zakázka upravovatel štětin. 
bursovní; -lietid)t bursovní ~ottc lemovka, prýmek 
zpráva; -licfud) návštěva, obrupa, třepení, porta. ' 
navštěvování bursy; -befu< motteI-falirif továrna na 
d)Ct návštěvník, návštěvo- prýmky, prýmkárna. 
vatel bursy; -blaH bursovní motteu-mad)ct prýmkář, 
list; -COUtS bursovní kurs n výrobce port, prýmků; -Itl a' 
cena; -cuquetc bursovní an- tcufalitif továrna pr$'mkář
keta; -gallopht bursovní ga- ského zboží n prýmkárna; 
lopin n poslíček; -geliiiuDc -Itlelict tkadlec port, prým
bursovní budova, bursa; ků; -Itlidct = -mad)er. 
-ljaffe síň bursovní, bursa; bos-adig zlomyslný, zlý; 
b-mii~ig bursovní;adV'pO bur. zhoubný, nakažliv)', škodný' 
sovnicku, dle řádu bursovní- mít _en ~igenfď)aiteu zlé po~ 
ho, dle způsobu bursovního; vahy; _e .lťral1fL)cit zlá nemoc; 
l.i-11lafíiger Berfel)r bursovní m-attigfeit ber .\)anblung 
obchod; -o.!;letatiou bursovní zlomyslnost, zlo bnost, zlost
operace; -orllmmg bursovní nost činu; -ltliUig zlovolný. 
řád; -pteHl bursovní cena; zlomyslný; m-ltliUigfcitzlo~ 
-fteucr bursovní daň; -tag vůle, zlomyslnost. 
bursovní den, den bursy; mofd)ltltg svah; sklon(i
-3eituug časopis bursovní; tost); škarpa; bie _cn joUeu 
-3etteI bursovní lístek. . 6erafet fcin svahy mají býti 

mOtft trhlina, puklina; obloženy drnem. . 
e-l1 _ befo11111len pukati, pras- miijd}tmgs- abfail odval, 
kati, trhati se. berma; -aurage základ na 
~otfte štětina. svahu; -fltff úpatí svahu n 

~orfte1t-fJiiuhfct obchod- svahové; -liuie čára sklonu 
ník štětinami; -piufeI štětec; . n svahu; -Itl tUle! úhel sva
-pu1,et čistič štětin; -reiui, hu n sklonu. 
guugsauftalt čistírná štětin; I bojc zlý; špatný; rozhně
-fottierct roztřiďovač štětin; vaný, hněvivý; _r @lanl.ie ne-
-biel) štětinatý, vepřový poctivost, obmyslnost; _ 2Uí. 
do bytek; -biel)-ffeifd}l)auet fid)t zlý úl'nysl; allf 3. _ jdu 
řezník štětinatého dobytka: hněvati se zlobiti se horšiti 
-bic~fJiiubIet obchodník ště: se na koho. ' , 
tinatým dobytkem; -bic~· mofe((l) zlo, zlé; neštěstí; 
lttllj1auitllit krmírna štěti- -ltlidJt zlosyn, nešlechetník. 
natého dobytka i -uteC)· bos~aft zlomyslný i zlost
fdJliid)ter poražeč štětinaté- ný; -e íBefcf)Cibigung fre11lben 
ho dobytka; -!ullrenljiin))!cr ~igent[)um(l zlomyslné poško-



2:22 ~osljafttgfeit - bradjen 

zení cizího majetku; _e Un
tcrlaiflll1g ber í1.lerl)inberuug zlo
myslně opomenuté zameze
ní čeho. 

~o$ljaftigfeit zlomysl-
nost; zloba. 

~osljeit zlomyslnost; zlo
ba; nešlechetnost, nepra
vost; vztek; _ be(l %f)ater\l 
zlomyslnost pachatelova. 

bi.is!id) zlostný; zlomysl
ný; _e .I;Iaublung~tlJeiíe zlomy
slné jednání. 
~otc posel; poslíček; C-lt 

-u uuterf)alten chovati posla. 
~otcn - Mcnit poselská 

služba, poslování; -falJrcr 
jízdný posel; -faljd jízdná 
posílka, poselné; -fafJdpan
fdjafc výměrek na jízdného 
posla; -fran poslice, posel
kyně; -gaug posílka, posel
ství; poselné, plat za posíl
ku; -giitt!]cr (pě~í) v posel; 
-gang.paufdja!e vymerek na 
pěšího posla; _gcbiir posel
né; -gclucr!.ic poselská živ
nost; -iuftitut poselsk.'i úřad; 
poslovství; -flmfeu poslová
nL poslíčkováníj -rauřer po
sel; -{olJu poselné; poselská 
odměna; -(of)ulicmeiinug 
výměra poselného n poseJské 
odměny; -fof)ntarif sazba 
poselného; -patent poselský 
patent i -panfdjalc výměrek 
n paušál lla posla; -.j;Ioji po
selská pošta; -ritt pojíždka, 
jízdná posílka; -fd)Hn štítek 
poselský; _l.lcrfJinDuug po
selské spojení; -1t1cfeu po
slovstvL 

botmafiig představený, 
nadf'ízenÝi podřízený, pod
daný, podbrobený; poplatný; 
~-feit nadvláda, panství; 
područí, podHzenost, závi
slost. 

,!Botfd;ttft poselství, zprá
va, zvěst, vzkaz; poslovství; 
posílka; poslání; vysla
nectvo; -s-ratl) rada (vele)
vyslanecký. 

~otidjafter vyslanec; -.po~ 
ftcu úřad (vele-)vyslaneckS', 
místo (vele )vyslanecké. 

,!Bi.ittdJcr bečvál:', bednáí'; 
-ci bednářství. bečvářství. 

,!Bottidj káď, kadečka; 
'JCl1fteU- káď zákvasná. 
~lHdc-adlciter dělník bu

lový, 
150uff OrC busola,j ehla mag

netická, magnetka, kompas. 
,!Boutique hospůdka, krč

ma; budka, krám. 
~OI)Cott bojkot. 
6oi)ťotticrelt bojkotovati 

k0ho, bojkot vyhlásiti proti komu. 

lirad) úhorem, ladem le
žící, nezdělaný; _liegen 1 ežeti 
ladem, úhorem; _ !iegen !afien 
nechati úhorem. ladem le-
žeti. ' 

mrad)-adcr úhor, lada; 
-fdb = _aaer; _faull lada, 
úlehle; -Hcgcu úhoření, le
žení ladem; -fdjla!J = _lanD; 
-trift, -Ivcinc úhorní pastva; 
-3cit doba úhoru, úhoření. 
~radjc úhoí'ení, ležení 

úhorem; čas úhoření. 
liradjclt úhořiti; úhor zo

rati; nechati úhorem, ladem 
ležeti 00. 

!Brad brak, přeběrek, vý
měsek; trosky lodi, vrak; 
-gut výmětky, vymícené 
zboží; -I.lic~ vybrakovaný 
dobytek. 

.!8rad'cr zkoumatel, vymě
šovatel nepotřebného zboží. 

mrame lem, obruba, prým. 
,!Bramcn-lt1af3Iuetf vál cov

na na balvany plechařské. 
.!5randjc odvětví, odbor, 

obor. 
,!Brau}) oheň , požár; v cej,h. 

viz íBrennftemilel; _ rcgen zalo
žiti koruu; in _ íc(?en, ftcaen za
páliti 'o; in _ geratf)en chyt
nouti; pustina, snchopár, 
poustka; spáleniště (lesní); 
pohořeliště, žďár; mrť, sněť; 
pálení (cihel); _ im @í'treibe 
sněť (obilní); mít _ líel)aftet 
snětiv)"; hor. hranice dřeva; 
požár důlní; znamení vypá
lené. 

.!5ranb-hief list, stvrze
ní o požáru; list paličský; 
~luílitrC!tllng bon _lJriefen roz
trušováni, podhazování listů 
paličských; -caffe pohořelčí 
pokladna; pojišťovna proti 
ohni; -cuHur kultura vý
palná n vypalovací; _brolj~ 
brief psaní n list vyhrožu
jící ohněm n vypálením; -fa~ 
def pochodeň, smolnice; 
-fcID požárné pole, žárovíště; 
li-fcft ohnivzdorný; -gcrndj 
č(m)oud; -getrctDC snětivé 
obilí; -feger žhář, palič; 
-regung žhářství, paličství; 
-mal vypálené znamení; 
-marhlDfer vypálený orel, 
vypálené znamení orla; 
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-ntatl-cífeu želízko na vy
palování známek; -marfung 
vypálení znamenÍ, známky; 
-mittcI prostr'edek proti 
sněti; -odmung Hd požár
ní; -.plai; žároviště, spále
niště; -jdjallen škoda způ
sobená ohněm, škoda z ohně; 
úžeh, spálenina; -idjancn~ 
er~eliuttg vyšetření škody 
z ohně; -idjalleubergiituug 
náhrada škody z ohne; 
-fdjaDcu - Ílcrfidjeruugsan~ 
ftaft požární pojišťovna; 
ústav pojišťující proti ško
dám požárním; -i~ai;n1tg pa
ličné; výpalné; -fMUc, -ffclIc 
žároviště, spáleniště; -ftcucr 
1. = -fdjai;ltug; 2. pojistné ní 
premie požární; -ftificr pa
lič, žhář; -ftiftnug založení 
(ohně); -tljiire dvéře ohni
vzdorné; -bcrfidjcrltug po
žární pojištění; -Ílcrfidjc' 
nmgsanftalt pojišťovna po
žární, ústav pro pojišťování 
požární; _l.Jerfidjeru1tgsber~ 
cin spolek pro požární po
jišťování i -11.1 adj e požární 
hlídka; -Iuetter hor. požárné 
větry, požárný důlní vzduch; 
-IUtdiĎJaft palné hospodár·
ství; -tuuuilc spálenina; 
-5cidjen výžeh, přížeh; -5ei~ 
ďjcuform fur ba~ .I;Iorltbief) 
tvar v.ýžehového znamení, 
výžehu, pří žehu rohatého 
do bytka; -3cugnis vysvěd
čení o ohni, o pohoření. 

lirauDeU narážeti, bíti o 
břeh, o skály; dmouti se. 

brauDmatfcu vypáliti 
známku, znamení nač; ozna-
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čiti koho čím (ve smyslu nep!í- řalkou; _~ihtMet obchodník 
mivém), kOl'alkou; -llaus vinopalna; 
~taltnuug příboj; útes kořalna; -maga;iu sklad 

skalní, skryté úskalí, žáro- kořalky; -maifd)e zápara 
viště, lihovarská; -taffhteticfn+ 

mrautlUetu líh, pálenka, fager svobodné skladiště při 
kořalka; _ubgube dávka, daň líllové rafinerii; _reetificie~ 
z líhu n z kOl'alky; _abgabe; ruu!} čistění n rektifikace 
coufto{e kontrola dane líhu; -regaf právo k vysta
z líhu n kořalky, lihovarská vování kOl'alky; -fd)auf 
kontrola; _alJgaug schodek vvčep kořalky' koi'alna' 
líhu; _aumeUI1Utg$-tegifter -ldjihlfet výčepl{ík kohlky; 
rejstřík o ohlášeném líhu; kořalník; -fenbnng zásilka 
-aufid)lag přirážka na ko- líhu n kořalky; -fteuer daň 
řalku; -beitfuetUug zdanění z líhu n kořalky, líhová n 

líhu n kOl-all,y; -blaie líhový kořaleční daň; -fteuetub~ 
II destilační kotel n vařič; fiunuug narovnání, sjednání 
kotel na přepalování koi-al- o dani z líhu; -ftcucruumcf~ 
kyj -brcuuafl.j.>urat destilač- nuug ohlášení lihové n ko
ní přístroj; -brcuucr liho- i-alečú.Í daně; _fteucrboUcttc 
varní k, pálenkM-, vinopal- boleta na daň z líhu n ko
ník; _brcuueret vinopal- řalky; -ifcuerbotguug uvěl' 
nic tvL liho varnictví; vino- daně z líhu; _ftcucrcouttoIC 
palna,' lihovar (v obecné mluvě kontrola lihové II kořaleč
pálenka, v Prm špirituska); I ní daně, dozor v pi-íčině 
-brclmcrci~iid)tct nájemce í daně kořaleční, kontrola 
n pachtýi- lihovaru, vinopal-!lihovarská; -itcucr-cdrag$~ 
nYj -coufumrcgiitcr rejstřík UU$ltlci$ výkaz o výnosu 
o spotřebovaném líhu; -con~ daně z líhu n kořalky; -ftťuet
trolmcf$apíJarat měí'icí kon- uud)ítJcifuug průkaz, doklad 
trolní přístroj; _coltttoh:c~ lihové n kořaleční daně, v.ý
gifter kontrolní rejstHk o kaz o líhové dani; -ftcuťr~ 
líhu; _bcftmatettt destilatérofficial oficiál při dani z líhu, 
líhu; -Ctscnguug pálení II lihovarský oficiál; -itCUťl> 
výroba kořalky; -et6ell~ l.lallfd)alienm!J paušalování 
!1llug$ftiHtc vinopalna; místo daně z líhu; -túnfcr kořa
pro výrobu kořalky, lihovar: lečník, kořalkář, kořala; 
-et5ťugnng$itoffc suroviny -iH1ctjd)uf$ nadbytek líhu; 
lihovarské; -frcHagťt svo- _bergiftung otrava lihem, 
bodné líhové skladiště (na ro,dí! alkoholismus; -i,lcridHci~ťr 
od_magaóin); -gaffcufd)aufpo- proda,vač kořalky; _botmerf~ 
uliční výčep kořalky; -gtof1~ rcgifter rejstřík o pozname
ljiiltnfct velkoo bchodník ko- naném líhu; -ítJage viz 'líHo, 

K podroonéim.l studiu jazyka francouzského dopo
ručujeme do každé knihovny obsáhlé dílo, veliký 

fra 
SLOVNÍK 

CO zsko~český, 
Sestavili 

Dr. Jan Herzer a Čeněk IbI, 
c. k.professoři středních škol. 

~j 

Důkladné dílo toto pracovano jest podle nejlepších 
dosavadních pramenů francouzských, slovansli:ých a ně
meckýcl1, takže obsahuje téměř všecka slova a rčení fran· 
couzská se zvhištuÍm zřetelem ,k výr>tzům odborným, ře
meB~[lý~ a li,d?vým, zejména v fetbě no vější,d,ále hojnost 
traSl, pnslovl 1 synonym. Za kaz dým slovem ndana správná 
výslovnost,na konci pak uvádí se pro vědeckou potřebu 
i etymologié. Slovník francou'Ilsko -český je vítanou 
Knihou pro všechny, kdož potřebují sáhnouti k zevrub· 
nější francom:sképOIIlůcce slovníkové. Slovník francollzskn· 
český spra.covan· je podl," osvědčené methody Sucha
Vmatovy a řadí se k nejlepším spisům. slovníkářským 
v naší literatuře. 

:OH I~ A"-G .. 
Cena: brožovaný 8 40 kr., vá .... 9 zl, 70 kr, 

Díl II. ::S:-Z~ 
Cena: brožovaný 9 ;?ll. 20 kr;t váz. 10 ;?ll. 50 kl'. 

Aby si toto dílo mohl opatřiti i ten,. jeIlJuž zakoupení 
kompletních sVlIzkůnení pohodlno, uspořádali jsme právě 
IlIlI./OU druhou edici sešitovou (obálkovoul;)ež vycha.·zí nyní 
pravidelně II sice sešit každých 14 dní. uplné dílozaujme 
nyní 44 sešitů po 40 kro Předplatné na 5 sešitů 2 zl., na 
10 sešitů 4 zL i s pošt. zásylkou. Žádejte sešit na ukázku. 
. Objednati nebo předplatiti lze v každém knihkupectví, 

jakOŽ i v . .'. . -
Nakladatelství J. DUy ,Praze~ 



· - ,,-SloŽen, společriim_-p.iělivouptlicL přeěe'tnýéliučenclla, ••• 
znalclljazYKa českéno'I němeekéhoJeno~t slovťí.k~p<!r:,~ 
lehlivýmádok:onálým rádcemvšeeh,kdq2.pl'ekladaF' 
z neměiný, llBbo studiem německého jazy:k~: se zabývají. 
1 NiímeG, znajícl výraz evé. mateřlítiny, ,énce-:Il> jej. ěBsky'," 
ztluíÍl:bčiti;najde t,ubezpečnfíslo:vcsprlÍ.:vrié,Možno řfeií že. 
dílovýč etpáv~ všech:e:n:m,at,e:riálQ~óu:jll.lIlý lI11'l!0-
kud se slQvníkove obsáhno:utl>da. Upravap;rlzpusobena:os:ved~, 
čenémethodě slúvníkuS:aellll-'Villatova,'>lllěpřes tóje' s1ovník: 
dílem,pbodním. TerminologíetechIlickázpraco.vánátu, jako.-
dosud liÚkde; Část grammati.cká je v těsnémstykus.,ěástl, 
slovníkovou. V~ slovníku jsou obsažena:, s lov a;:frás é,pH';- . 
slov~ a p,oř,ekadla nemeckáici,zI sIova~1\fístopis, 
II Ol' 0';3.:'10 dop i sjsou,v, differenciáh;lich .výrazechz.aBtpu-
peny.! modernÍvýrazy z oboru-sam osprá:VYiPóli
tIky a rhnýchnaří'zBni vehjnýep správll.ějl!ou 
uvedeny. ',:',,', ," ' -:. ,,:, ," '," ,,' 

Slovník na ťak?výeh základecllzaložiínýa d'dldai1ně " 
" zptaGovaný jednemproH~erll.tnru ipuk-tickýž1~' 

vot vyšoc~dííle,žHým" hamožnoJíci,je toJE3diný. 
s,prá'l'Il:ypnmenřeči České lL německé., Ye~keré" " 

<školy a' ústavy:v,zdělavací,-']r,nihovny ,?"t?řl'jnéaso.nkrOJ,né; , " 
úřady' státní aJ>amesprbné, závody průmy~lov~~ďo.bchodní 
ahospódářské; akonellně každývzde.lal;lýjednotlive(lna~ 
leznou'v

ď 

novém .slo.vniku p,-o'můeku' v každém 
ohledú cennou " 

" "N~mell!(Oií6skÝ$lóvltík" :~o"i+,onh 
lex.,So po40 kr.Celkem 
lzeÍFošton na 5selíftíí 
dání sešit 

fjúYometer; -3Iu!'Iug kořaleční sladovnická chasa; -geWet~ 
Í)l'Ímus, lie sladovnickú živnost; 

.!Btat-auitalt pečenářstvÍ' -gttjs várka, var; -fJaus, 
-ft:ifď,jĎJmielle krycování ~ -l}of pivovar; -íjttusaushl< 
zkl1jiíování' lomeného suro- gett náklad pivovarský; 
vého železa; -fJihtblet peče- -í)íHtSCoutto{e do zoi' nad 
Há!, pečenkář; -il'iefI rožeň, pivovarem; pivova,rská kon
rozml;:, trola; -'f)ausj,1iict;iet nájem-

.!Brateu - r,anblnug peče- ce, pachtýř pivov'Hu; -fJltU~. 
nářsk}, obchod, pečenářství. reuifhm revise, prohlídka 

.!Braierei pečení; pečenář- pivovaru; -IJen = -eigne~; 
ství, pečenářský obchod, -feffd pivovarský n vari1í 

.!Brltu- (u někt"ýih slov též kotel; ,-fufe káď vystírací; 
.!Brau-) -apj.Jarat pivovar, -fUUJ)enallka o vaření piva; 
vinopalna (ná". oH',j"']> dobi; -fuujt pi vo'varské umění, 
b-flefugt, li-lierccl)tigt pra- znalost pivovarství; -fellr. 
vovárečný; 6_6ercd)tigter íBiir· vu!ic, -IcfJding učei'í. sla
ger pravovárečnik; 6_líered)< dovnický, pivovarský; -{oen, 
tigte íBiirgerjd)ait pravováreč- [e varna, varná(í) síň; -mai,; 
llictvo; pravovárečnÍobčané, slad; -lttaf5ffettct dai'í.' Ze 

pravovárečné měšťanstvo; sladu; -tttantj.JufatiO!t způ
Ď_Ďered)tigte~ 5;lallíl pravováreč- sob vaření; -matel.'ialc su
ný dům; -lieteĎJtiguug vá- roviny pivovarské; -tne-Hicl.' 
rečné právOj -betriell vaření sládek, pan starý; ,-PCrlOJ)C 
pivaj -lictricM-fojtcu ná- čas vaření; -perfoultíc cha
klad na vaření piva; -l.iurjĎJ sa pivovarská; -vrotejs 
sladovnický, slaďák; -cam" varní pochod, várka, val'ení ; 
lJa~nc čas vaře,ní: ,kam.- -rcď)t várečné právo; -rc. 
pan; -baltct tl'vam varky; gal v}'saclné právo várečné' 
-eígucr vlastník, majitel pivní regál; -tegijter rejstHl: 
pivováruj -ct;eugnt$ (= íBier< varní, seznam várek, v-í'
ercrCltgl1t~) pivní výrobek, pi- rob ní rejstřík n záznam; -fai< 
VOj -fitfJl.'er podstaršíj -gc< f,?u doba val'ení; -fĎJeufe 
liaube stavení pivovarské, pIvovarský výčep; -fct;iff 
pivovar; -gcfiifl várečné, pivovarsk}, kotel; -fiiitte pi'
varné(í) nářaclí; -gcIn váreč- vovar; -Hcuer dai'í. z piva II 

n~, bečovn~" pos:,?,n~: -ge- pivnÍj -iteltCrgejei; zákol! o 
nltÍj varne(l) naCll1l; -ge~, dani z piva· -urbar nrbáí' 
rC~Jt!gfe,it, -getcďltfa,lltvc vá-I várečný; -1.I~rfaÍjreu způsob 
recne pravo j -gctlte Jecmel1 i n pochod val'ení; val'eni., 
sla~?v}r ': pro pivo.vary; -gc" I várka, výroba piva; -ber; 
fď)att plvovars~,y obc.?od; I (eljCr skladník; F-tl.lcfen 
-gefd! = -htr1d); -geltnl:lc] pivovarství, sladovnictví; 
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-6eit = _campagnej -;;ucfer 
škrobový cukr. 

!Braudi zvyk, užívánÍ. 
bl'audibar potl'ebný, uži

tečný, upotřebiteln}T; el. i;t 
_em 3ujtaube erf)a~ten. chovat:, 
udržovati v upotrebitelnosh, 
ve stavu upotřebitelném. 

(mHtdien užívati~ užiti! 
upotr'ebiti ěeho, potrebovati 
co; man braud)t ll!d)t 3u íorgen 
netr'eba se starati; ba{ll>raucI)t 
niemanb 3u roifíett nemusí to 
nikdo věděti, netřeba, aby 
to někdo věděl. 

braueu vařiti. 
!Beauer sládek; -bnridie 

sladovník. slaďák, sladovni
cký' -tur!:! slaaovnický běh 
n ku~s; -llegHfe sladovnický 
(pomocní"k); -geuoffeufdiaft 
společenstvo sládků, sladov
nický pořád ek; -meifter slá
dek; pan starý; -fdJufe ško
la sladovnická; -5uuft sla
dovnicl;:$' cech. 

!Brauel'ci pivovar; pivo
varství; vaření piva; _ mit 
{lanb6etáe6 pivovar ruční, na 
práci ruční; -abfiilIe pivo
varské odpadky; -Iutfage 
zřízení pivovaru; -arbeiter 
pivovarský dělník; -eolt> 
trofor dohlížitel, kontrolor 
pivovarský; -eÍ1trtdituug 
zařízení piv9vaTU; -htft3edor 
pivovarský dozorce, l11spek
tor; _leiter správce pivo
varu; _obercontrolor vrch
ní dohlížitel, kontrolor pi
vovarský; -offieial pivovar
ský oíicial; -tlerIlHi!tuug 
"práva pivovaru. 

!Brauu-lollIe hnědé uhlí; 
-fof)len-bergbau dobývání 
hnědého uhlí, dolování na 
hnědé uhlí; -foglenflili; hně
douheln}' plást;, -fooglcngru' 
Cle hnědouhelny dul; -lof)
len - grubcnfelDmai"l míra 
hnědouhelného důlního pole; 
-fof)lcuf)iinMer obchodník 
hnědým uhlím; -fof)lcn
tgccr hnědouhelný thér; 
-iteiUC1'6 ruda burelová. 

!Briiltttc mázdřivka, zá
škrt, chřípěcí; hnědost, hněď. 

!Brau!:! hluk, šum, bouření; 
iu ®auíl uub _ !e6en hýřiti. 

!Branic kvašeni, kysání; 
sprcha; kropiště; krop.enka; 
-fo~f ztřeštěnec, tr'eštll, pu
divitr . 

.!Braut nevěsta, snouben
ka; -fliljrer družba; -ge> 
fdiettf snubní dar; -{cute, 
-pcr)OUen snoubenci; -t'ÍU!] 
snu bní, svate bní prsten; 
-fdiaí; věno, výbava; -fdian 
obhledYi -ftauÍl doba, po 
kterou je kdo nevěstou n že
nichem; im _ítanbe, \1J1if)reltb 
be~ _ftanbeíl jako s.noubenk~, 
jako snouhenec, Jako neve
sta., jako ženich; jsouc ne
věstou, jsa. ženichem; -l1.Jer> 
bcr námluvčí; starosvat; 
_l1.JerĎuug námluvy. 

!Bruuttgllttt ženich, snou
benec. 

!Brcd}-ar3uei davidlo, lék 
pro dávení; _lJllum sochor, 
zdvihák; -eifcn železný so
chol'; ~f)llltfCtt mhtdý slad; 
-lnft 7-d vihání se žaludku; 
-mtttel davidlo, lék pro 
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iáv~ní; -mliljl,e st?upa,; I haným n v sloup obráceným; 
-nCtRUu!] llucem k davem,' gebrúlÍ)m zlomen}'; gebrod)ene 
dávivost; -puItlcr prášek Baf)! zlomek; gebrod)eue 2inie 
pro dávení; -ftltuge sochor, klikatá čára. 
pačidlo; -Itlchtftcin vinný !Bred)ultg~-f1tge spára 10-
kámen dáviv}r. mUi -I1.JÍltfel úhel lomu. 

brcdieu lámati, pře-, zlo- B-!HcgiftCl"~oft .•. polož-
miti; lámati se, rozbiti se, ka (číslo) ... rejstříku B; bie 
roztlouci se, prasknouti; laufenbe _ anfeígen vyznačiti 
lffiort - slovo zrušiti, slovu běžnou položku rejstříku B. 
nt'dostáti; belt .pa15 - zlomiti mrcht proso' -ftampfe 
vaz; Dbjt _ ovoce česat,i, stoupa na Dros~. 
trhati; ben lffiiberítaub _ pře- I brehclt (~oz)šířiti, rozšiřo
konati, zlomiti odpor; He vati; rozložiti pro- - roze
@1ie - porušiti manželskou str'íti; bie 2!rme ;tad) d. ~ vztá
věrn~st, ciz~l?žiti; }iu ~~fe~ hnouti ~~lc:e vpo ěemi bCl~ @ijen 
- prestouplh, prekrocltl, _ (S)plOSlh zelezo. 
porušiti zákon; beu 2!ďer _ !Brcitclt-lifiď hor. síla moc
ol"a~i . roli; e-~ mcaner _ pro- nost rudné žíly, dou ku; 
loml~l z;,ď; em .p~U(l '7' strh- ::-~ltrdHdJ!!itt řez do šír'ky, 
noutl dum; ba~ @t(l brtlÍ)t led sIrkou, slřkovv' -nuti"lftab 
puká, praská; bie 9Jcaller 6ácI)t měHtko na šífl~u horizon-
zed1 se boH; ber ~opf ift ge> tální. ' 
l>rod)en hrnec se rozbil; mi! !Brellttttcr šachta patrová 
e-r @emof)uf)eit _ zanechati šachta mělká. 
zvyku; mh eiltClltber - roz- bl'cmmcrn pracovati sám 
kmotřiti se; S-m lírid)t Die v šachtě. 
@e~u~b trpělivo~t, koho př~- .!8rems = ~remfe. 
ChaZl, komu dochazl; ber mletu .!8rcm!:!-abbltuftrccfe svaz-
6ricI)t, vín? se zvrhá, kalí; ná, porubná stHda; -aj.lpal'at 
e{\ l>rtd)t @mer nad) Ílcm :rrnbe> brzda. brzdidlo' -bllác brz
ren odstupuje, mizí jeden za dina;' -banD b~zdový pás' 
d~Llhým; dn .pauíl ift gebrocI)Cll -bcrg svážná (střída); cin: 
dum (~bchodní) ul?adl;v bcr f!ii[jcliger _6erg jednostranná 
j5111f{\ lmcI)t Cll1íl (-u Ureru reka svážná; boppelfliigeli[jer _6erg 
vystupuje.z br'ehů; ilt'{\ . .pau{\ dvojstranná svážná; eiugelei~< 
- vl?~patl se, vláma.tJ ~e, ger (ei~triimUtiger, eiuipnriger) 
vraZIti do domu; .\ťalll l>rtd)t _óerg Jednokolejná svážná' 
í!m,et[)e koupě ruší pacht; -bcrgabbnu dobývání z~ 
g[etcI)c ~iirbe úri.d)t, 9cie2uanbem I sv~žných; -bcl'gbnljn svážná 
bm ffiltďen steJna bremen a I draha; -ĎcrgfdD svážné po
netíží; mÍ! 6rclÍ)ťl1b~n ~ll!gCll i le;, :li~rgfiirbcr1tltg svážení, 
se zrakem haS110UClll1 n str-svmma doprava -bergbiif)c 
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svážná výška;-liCtgvfdr~t 
svážný ohradník; ~bcftan:Íl' 
tllei{c žel. sou částky brzdóvé; 
-boI5Clt žel. svorník brzdový; 
-fangbugcI žél. brzdový zá-
chyt; -fiitberung spouštění 
brzdnB; -gcgiiuge brzdová 
zAvěs i -l)itng-cifeu brzdíko
vá z{t \"ésa; .;,.l)aupt5ugitťlugc 
brzd íkové táhlo; -l)auHio
beufll:ett budkové podlažní 
prkno; -IJitUS - bad}bogen 
bmll;:oY}'. krovek; -f)aus
beden - fHnu1.JaUD stropní 
čelní př.epážka bud ková; 
-lJauslcitct-(ftiegc) budkové 
schůdk.y; -f)ausobcr- o Uu' 
tcnaf)ntcujtiid vrchní n dolní 
O bložení budky (brzdaře); 
-f)aus-qucrttcgcI budková 
pr'íčka; -í)cms- (cd" mittef
o tf)iír-)fiiufc budkový sloup 
(rohový, střední n dveřní); 
-f),uts-fiti budkové sedadlo; 
~!)attsfiíi-brctt prkno lavice 
budkové; ":f)uus - tf)urúrctt 
dveÍ'ní prkno budkové; 
-!)aus - ttagl1.JhtfcI o IJo f:;' 
ftrcllc železná n dřevěná pod
pěr". budky (brzdař'e); -f)cbCí 
brzdova páka; -JliHtcl budka 
brzdy; -Hoil brzdík, zará~eč, 
zdržovadlo; -noti-tcguhct, 
ftangc brzdikový upravovač; 
-Hot;-fíJcrrftaugc upravovač 
brzdíkový; -Hot; - !1ctbht, 
buugsftaugc spojka brzdí
ková n zádrŽová;. -futbeI ru
kojeť brzdy, klika brzdová 
n zádržová; -mafd}inc brz
didlo; -pfatcau plošina 
brzdy; -ptoccttte část brz
děná (díl brzděn}'); -quet' 

{JáHcn příčka brzdiková; 
_rab brzdové koloj -ring 
krúh brzdový, kolo brzdové; 
pás záškrtný; -fihtlClt brz
dovéstojky i -fd}ad}f svážná 
šachtaj svážrtýkomín; 
-fÓ)aÓ)ffelD svážné pole; 
-fÓ)ad}t~fcHcr svážný ohrad-
ník' -idlcibc brzdový ko
touČ; -1d}uf) pojka zádržová 
n brzdová; brzda, čubka j 
-fdilueffc brzdová ližina; 
.,..fd)l1.lcltgel brzdová páka; 
-fi!iual návěsť na brzdování; 
-ll:linnd vřet}'nka; -fpinnc{, 
raget ložisko vřet~'nkové; 
-f~htllChnHttcr matka v1'e
týnková; -ftnnge brzdo\'é 
bidlo i -ftrcďe = _li erg ; -ffu(lc 
brzdovna; -bordditnug brz
dové zařízení, brzda; -Iua' 
gen vůz opatřený brzdou; 
vůz s brzdou; -tucg = _lier>]; 
_Iudlc brzdov)" hřídel; 
-Iucf{cnttiiger brzdová zlÍ
věsa; -Iucrr = _apparM; 
-luhtfeH)cbe! brzdový troj
bran; -\1.Jinfd~clleHtiiger 
závěsa brzdového trojhranu; 
-woíialtll trojhranové táhlo, 
, !BtClltfC brzda, zádrž, za

rážka, škrtnice; náhubek, 
slúipee; ovád; hor, = _líerg i 
-u jiir ~erei115fenfad)\en brzda 
pro vedené nápravy; auto, 
matifd)e _ll brzdy samočinné; 
u_u feH" "br~dy utáhnouti"; 
-(JC))iCltltUg konání služby 
n služba při brzdě, 

lltemfelt brzditi, zadržo
vati, zastavovati, zarážeti j 
rhl 'l3jerb _ uskřípnouti koně, 
dáti koni náhubek, skXipecj 

".or svážeti, spouštěti vozí!>y pall1ého dříví i -l)UHepražná 
po svážne- střídě n v~sval'-~ huťi-feffcI vařič, kótelvarní 
llém komínu; -DC ~aftj)Í'i~ n destilační; -lolÚClt překa-
děný. náklad,. povádlo i přepalovadlo, pře-

tBl.'emfcnbrzdění. palovací baňka, křivule; 
tBrcmfen - flotdcf)tuug -foftcu náklady na pálení; 

mre11l~\)J)rriCÍ)tuuiJ; -Iuiittcr = -loeale varna, . destilační 
mmníer, místnost (v lihovaru), libo

tBrcmict brzdič, brzdař, varní síň; -mafie hořlavii 
tBrcmjedJiittc brzdal'ova n zápalná hmota; -matc' 

budka; -fiji{c~lIe lenoch se- rial palivo, topivo; ~lttatc' 
dadla blidkoveho (brzdaře). ria( - (I ci ff cfhtttg . dodávka, 

tBJ:Ctttt -l1l'Vtltat pr'epalo- dodávání, opatí'ení' paliva; 
vací, pfekrtpovací, odpaí'o- -matctillf - bcfd)iďlUlg pl'i
vací, destilační přístroj; kládání, pl'iložení topiva; 
-m:bcit pálení; pražení ;ka- -mlltcriaI-ctíVlltltis úspora 
pelováníi -Mafe varní n de- paliva; -matctíaf-bCrbrauó) 
stilační n odpařovací n p(e- spotřeba paliva; -mciftcr 
kapovací kotel, vařič; pře- dozorce pr'i pálení, dílo
palovací přístroj, přepalo- vedoucí v lihovaru i -ofcu 
vadlo, překapovadlo; -battet pražná pec, pražnice; peé 
doba pálení (koblky) j -cifCtt, vypalovací n přepalovací: 
-eijcnftcmpe! žehadlo, vy- -ilí olej svíticí; -ort žárné 
palovadlo, cejchovadlo; místo; -lnmft ohnisko; -iVt, 
-gr~~ ;;apalovací s,klo, sbě- ritU$ líh k p{tlení n palný; 
racI cocka; -~aus vInopalna, I-rta!)! cementová' ocel; 
palírna; pražná huť; -fJof5 [-ftcmpe! vypálen<' n vpálenÝ 
palné n topné dříví; dÍ'Íví I cejch; žehadlo, vypalovacll~ 
k p~lení n topení; -9úra in I (k olel<, U"ým ,e vypaluje C,jch); -ftoff 
ed)ettern pal,né dHví v pole- palivo; hořlavina; -iioffc 
:JCch; palna polenai-ÚOfj- attfiucmb náklad na. palivo; 
tnfJrc povoz s palným dH --itoff-crfpatttis úspora paH
vími -f)of3-fJattbeI obchod va; -11off-paffienmg vým.ě
palným n topn)'m dřívím; ra paliva' -ftoff-tJcrl1ttUtlÍ) 
-IJOr3,-r)iht~,fc~ obcho~ník s~otř~ba paliv;,,; -t,ag den 
palnym drIVIl11.; -'liolj-hefl> palem, den vyrobm; -!,JCl" 
l'lmg dodávka, dodúvání fa'lircu přepalovací n de s ii
palného dH vi; -lio!a-mafic lační pochod (v lihovaru", 
r{tmy (míry) na palnÉ: dříví; výroba líhu, pochod při vv
-rjof~-id)ci! .. l?alné poleno j robě líhu (skládá se, YÍ"'ob; ÚP"~y. 
~lJO{3- bCl'~!HtrCr prodavac kvašeni a překapován! ,áp"y)' -!.Jor
palného dříví; -liOr~-bCtnci, ttÓ)htltfl = _apparať desti; 
UCtttug;\l - anitalt štípárna lační pHstroj; -Iuctt hodnota 
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paliva; -3elt doba pálení n varská škola; -uutetue~
výroby. met podnikatel vinopalny, 

bteuubat hořlavý, zápal- lihovaru, lihovarník, vino-
nS'; _e etoffe hořlaviny. palník, pálenkář; -uutetUe~-

~tettltbadcit hořlavost, muug lihovarství, lihovar; 
zápalnost. -utcuj'Hicu nár'adí k pálenÍ. 

btcuucu hořeti, pláti, pla- í8tcid}e průlom, výlom; 
nouti; plápolati, pražiti, prolomenina, provalenina. 
(s )páliti co i vypáliti znamení í8teit prkno, deska j stůl i 
nač, cejchovati co; ,3iegeí _ -baum, -Moá kmen, kláda 
cihly páliti, vypalovati; dn na prkna; _ n. ~aubeufiige
@eítein _ pražiti rudu; beu bej1t;et majetník pily na 
){3ralltroeht _ páliti líh n ko- prkna a dužiny; -neáe 
řalku. pI'kenn)- n prknový strop; 

bteuueull palčivý, hořící, -~auDlet prkenář; -{jola 
pálící; _e~ @efiif)r palčivosti prknové dříví; -mii~{c pila; 
_e ~rage palčivá otázka. -mimer pilař; -jage pila; 

í8teuuet palič ;vinopalnik; -fiigc-bcj1t;Ct maj etnik, drž i
přepalovačj hořák; -bUtfd)c tel pily; -fagc-bctticb pro
topíč; -lia~tt kohoutek ho- vozování pilai'ství; pilařství; 
řáku. -fage-bcffeueruug zdanění 

í8teUUCtei vápenka; liho- pily; -fiige-edtag výnos 
var, vinopalna, cihelna; ranb- pilv; -jiigc-mullet pilař; 
roirtjd!aítlid)e _ hospodářský -fage-~iid)tct pachtýř pily; 
lihovar, vinopalna. I-fase - UetluaItet správce 

í8teunerei-bettieb práce I pily; -fagcr pilař; prkenář; 
lihovaru; výroba kořalky n -fdJueille-mu{jlc pila na 
líhu; lihovarský závod; prkna; -fd}tteillet pilaf', 
-coniro{e lihovarská kOll- prkenář; -forte druh prkna; 
trDla; kontrola lihovarů; -italltltt primový kmen; 
-couttolot lihovarskS' kon- -tf)UtC prkenné n prknové 
trolor; -eintid}tltttg lihovar- dvéře; -uetfd}aluug pobití. 
ské n vinopalenské zařízení; pažení prkenné, šalování; 
-htí~ectot lihovarský in- -Illaui:l prkenná stěna.; pa
spektor, dozorce; -leHet žení ~ prken; bednění; 
správce vinopalny, lihovaru; -Wate, -Itletf prkenné zboží; 
-leituug správa vinopalny, prkna, desky. 
lihovaru; -obctinfj)cetot I í8tettct-bau prkenná stav
vrchní dozorce, vrchní in- ba, stavba z prken; -tiiH)ltc 
spektor lihovarský; -offida! prkenné lešení; _llad) prken
lihovarský onciál; -l'cgifter ná střecha; -c1nf1'idHtlt g 
lihovarský, vinopalský rej. prkenný plot, prkenná ohra
střík, záznam; -fd)urc liho- da; -fdll pí'áslo (v plotu); 
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prkenné pásmo; -flof1 prken- -be~anll1ung zacházení s do
n'ý prám n pramen; -fliif1e pisy n psaními; -befd)lllc
plavení prken; -getiiftprken- tet těžítko; -beutd listovní 
né lešení; -lians bouda pytel, listovní pytlík, pytel na 
(prkenná); -htllttittie prknář- psaní, dopisy; -bud} kniha 
ský průmysl; -fammct dopisů, dopisník; -buun sva
prknicej _madt trh na zek psaní, dopisů; _eo~iet
prkna; -fd)(and) násypka n bud) kniha listovních otisků 
obedněný smyk (v cukrovarech); n kopií; -COttcij)oulleu~ dopi
-id}tteille pila; -uetfd)alung sování, korespondence; -co u
bednění, pažení z prken, bed (listovní) obálka, ku
pažba prkenná; -uetfd}lag vert; -eouucrts-fabl'U to
prkenný přístěnek; prkenná várna obálek (listovních); 
pi'ehrada; gnt berld)liej3óarer -chtlllUtf vložna, vložnice, 
_I:erjéf)fag dobře zavíratelný vložnička (otvor ke vkládání dopisů 
pnstěnek prkenný i -Uet- do poštovních schránek); poštovní 
fd}{nfs ohrada prkenná, plot schránka, skřínka; -fad) pří
prkenný; -Illaull pažení, hrádka na dopisy; -felletfcn 
přepažení dřevěné, prkenné; listovní tlumok n vak; -fotm 
stěna prkenná; přístěnek tvar listu; in _form ve způ
z prken; et. mil _manO berfef)en sobě listu;_geljeimnis listov
zapažiti co; -Illetf = ){3retlroeri. ní tajemství; -gdll poštovné, 
~tet;er-badet preclíkář. listovné; -gut zboží listov
brav! manu zkrátka, ní; pi'edmět pošty listov

krátce, v krátkosti, brevi ní: -lartc li stěnka, listov
l11al1U. ní soupis (soupis odporučených do

í8tief psaní, list, dopis: pi'ů); -řaden-fd}lufs Iistov-
listina; směnka. ' ní závěr; -taitcu poštov-

~tief - abgalie dodávání, ní schránka n skřínka n truh
doručování listů n psaní n lík; listárna redakční; -fopf 
dopisů; -aliljolultfl vybírání i záhlaví listu; -falle poštovní 
dopisů; -alld šlechta n schránka, skřínka, truhlík; 
šlechtictví s patentem; -an- -mavj)e listovnice, porte
ua!jme přijímání, příjem do- feuille; -madc poštovní 
pi:sů; -Ilufgnbc pl'1jem listů; známka; -tttatfcnljaulllct' 
podání listu na poštu; -auf' obchodník poštovními znám· 
fd}tift nápis na dopise; kami; -madcn-jatttm{uug 
-Ilusgalie vydávání, výdej sbírka pO~+0vních známek; 
dopisů; -ausgebet vydavač, -lltatfen-uctf:; f'-'mg padě
vydavatel dopisů; -austta- lání poštovnícll -'námek; 
ge-gerll plat za vydání do- -lltadeu-betfauf, -uadeu
pisů; -befotlletuug doprava, uetjd)lcif7 prodej poštovních 
donáška, dodávání dopisů; známek; -oblate zálepka ; 



232 

_Ot'IlOltUalt;listovní posílka; pošty listovní (s cizozem
_palet balí(če)k psaní, do- skem); mezinárodní do
pIsu; -p~.pier pap.ír listovní pravní styk listovní; -preffe 
~ na p~al1ln na dOpIS(Y); -pa' lis na (otisky n kopie) psaní; 
.pierfabriftovárnalistovního -laď vak n pytel na dopisy; 
papíi'u; -vorto poštovné, -fammeHaftclt skřínka n 

listovné; . -podo - journa! schránka n sběrna na psaní; 
denníkpro poštovné n listov- -fammelfad' sběrný vak n 

úé; -porto-regulatiú regu- shěrák na dopisy n psaní; 
látiv, ·pl"edpis o poštovném; -fammfer sběratel listů, 
_podo - tarif, -porto - tli~e psaní; -lanunluug sbírka n 

sazbu poštovného; listovní sbírání dopisů, listů, psaní; 
;;;azba; -íHlttO -ta~ett - regn~ -fauttuhmf(s-řttftett sběrna, 
laHl! regulativ n předpis o schránka, SKřínka na dopisy; 
listovní sazbě; sazbov3' řád -fd)a!ter okenní odběrna do
pošty listovní; -poft listovní pisůi -fd)rattt skHň na do
pošta; -.pofi-aófertiguug vý- píSYi psací stůl; _u. 5dJl:if' 
prava listovní pošty; -lHljt- ten-ge~ehltltis listovní a spi
abfedigultgs-úcrfa!)reu po- sové tajemství; -fd)ltHIClt 
stup pi"i výpravě listovní upsané dluhy; -fpellitious~ 
pošty; výpravné nzení autí listovní výpravna; 
listovní; -j.lofiabgabc dodá- -fteUer pisatel, dopisovatel; 
vání n doručování psaní, do- -ftempc! pOŘtovní razítko; 
dávací oddělení pošty li- -ftempc! - matfe poštovní 
stovní, listovní dOTUčovna; známka; -tabal balíčkový 
-.j.loff-attfgabe-mamtale vy- tabák; -tarif listovní sazba; 
dejní příručník přijaté pošty -tajdJclt-er3Cltget, -tafdJclt
listovní; -Pl.lft-!Ui$fd,ncjjuug madlet tobolkář, v3Tobce 
vyloučení z dopravy pošty tobolek; -taube poštovní 
listovní; -.pl.ljt-muuuale pří- holub; -taubenftatiou sta
ručník pošty listovní, zá- nice poštovních holubt'\ i 
pisník o zásilkách pošty -ta~ť li stovní sazba; -trii, 
listovní; -poftmade = ?Brie), get listonoš; -triigerbnd) 
mar!e; -poff - othmutll řád (am ~ilttragllng ber reCOl1l~ 
pošty listovní; -.j.lofticnilung manbierten ?Briefpúftjentungen 
zásilka pošty listovní; -voit- etc.) listonošský zápisník lna 
ttltif sazba pošty listovní; doporučené zásilky pošty 
-íwftl1edeljr spojení n do- listovní atd.); _ttiigct-.j.H"Ut' 
právní styk pošty listovní idJa{e výmE'll"ek n paušál na 
n listovní dopravaj -.poft, listonoše; -ttiigcríd)i(p ští
tuagen vůz pošty listovní;, tek listonošskÝi -ttiigertll' 
-\.lOI1-tuedjfelúeder,t (mil bem [' fd)c listonošská mošna ~ 
IJIw31allbe) vzájemný styk brašna; -tttttfdHag obal n 
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obálka listu j -bcrfcf}r do
pisování, korespondence, pí
semné spojení; _tullge vliha 
na dopisy; -l1.lcd)feI = _ber-
fefJr. . 
, '~rigallict brigádník. 

mri 9 t' f d) e 1Jliercufraufljeit 
zánět ledvin; brajtická ne
moc. 

mriUant-bícd) pocínovaný 
železný plech. 

mrHlclt - fabtif továrna 
l;n"eJlí; -faffultg obruba brej
lí; -ftttteral pouzdro na 
brejle; _geftefC-ct3Cltget ho
tovitel obrub brejlov$-ch; 
-gelllí.iIbc stav. klenba brej-
10 vitá; -glas brejlové sklo, 
sklo na brejle; -mad)et vS-
robce brejlí, optik. 

mriug-jd}ulb dluh do ru-
ky (dlužník musí věřiteli dluh donésti 

a jemu do ruky dátiJ. 

briugelt pl'inésti, pl'inášeti, 
přivésti, pÍ'iváděti, přivézti; 
~rud)t _ poskytovati užitek, 
nésti ovoce; et. fertig _ doho
toviti, dodělati co j S. an e-n 
,ort _ dostati n dopraviti koho 
kam, nač, pi~ivésti koho kam; ct. 
au fiá) _ .přisvojiti si, při
vlastniti si co, nabýti čeho; S. 
aU(l ber \3'affllug _ v rozpaky 
uvésti koho, Z míry přivésti 
koho; ill IJIltttlenbllng _ uvésti 
v užívání co, použiti čeho; in 
~rfaf)rnug _ dověděti se čeho; 
iu ~rj~anlltg _ ušetřiti co; 
d. in'~ Ij3rotocoU _ zapsati co 
do protokolu; et. in morjd)íag 
_ navrhnouti co; d. in mOt> 
f d)reióultg - předep sati, za
psati co i in lJIójd)fag o all\ier 

lJIujd)íag _nepočítati, odpo
čítati; 'oa{i Ij3rotócoU iít hť?Bor, 
íage 3u _ protokol dl~žno 
předložiti; d. in (grfUUllng _ 
uskíitečniti, vykonati CO; S . 
um et. _ přivésti, zkrátiti koho 
oč; llm'~ ~eóél1 _ zabiti, usmr
titi koho; et. an ben ?DIanu _ 
odbýti, prodati co; et. bor @e
rid)t _ soudu oznámiti, na 
soud vznésti co; S-ll bor ba~ 
@eridit, 3u ed)abert, in~ @efčing' 
lli!3 _ připraviti koho před 
soud, do škody, do vězení; 
ct. aur~eaaf)Íl!J1g _ zaplatiti 
n zapraviti co; et. 311r. ~ltt, 
jd)eibnllg _ rozhodnouti co; 
s. alt ei. _ přiměti koho, po
hnouti koho k čemu; . el. 3Ul1t 
'l(ójd)Íltfje, aU ~nbe _ skon· 
či ti co; et. aur ~riírterung _ 
prozkoumati, u vážiti, pro
brati co; S-m d. aur Sťenlttni~_ 
zpraviti, uvědomiti koho o čemj 
au fid) - vzkřísiti; dll Sťhtb 
3ur ~elt, auf 'oie ~eít _ dítě 
zploditi, zroditi, poroditi j 
3nftanbe _ uskutečniti, pro-, 
dovésti, vykonati co; 3ulj3ro, 
tocoU _ zapsati co do pro
tokolUj ben 31lg 3Ul1t 'l(n!jalteu, 
3um eteI)ert _ vlak zadržeti, 
zastaviti, .zaraziti. 

mtiugUltgs - bcwiUignug 
povolení vyvážeti n li vý
vozu, k dopravě n dopravo
vati, nositi; -mtttCf dopra
vovací prostí'edky. 
~tiquett- fabrif továrna 

na brikRty, briketárna. 
mtitilltltia - mctalllllatClt' 

fabrtf továrna zboží z (ko
vu) britannie. 
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»3roeat -fd)Iiigcr brokát
ník; -lUarcufabdf továrna 
brokáto\'ého zboží. 
»3rod)cu-cr~cugcr výrobce 

broží, jehlic náprsních n ná
krčních, náprsnic. 
broďcu drobiti, lámati. 
»3roďcu úlomek, drobek, 

sousto; hut. hrouda kryčná; 
kru šky. 
»3roďcu - fdfďJfd)michc, 

-fdfd)en myglové krycování 
n zl;ujúování železa v kryč
n.-<'ch hrnech; -fof)lc kous
kové uhlí; -mcffing kous
ková mosaz; -fd)fngcn roz
rúžka, vytloukání na haldě; 
-fd}miellc huť myglová; 
-ftn!)f kOHsková syrová ocel. 

brobmen = tirohcn hQl. 
odpai""ovati se, zvětrati. 

mrom-faHum bromid dra
selnatý; -priiparate-fabrit 
továrna lla bromové pří
pravky. 

brOlHf)iaI trubicov)', prů
duškov.ý; m-fatarrlj katar 
pn"tdušnic. • 

»3roud)icn průdušnice. 
mroud)iti~ zánět průduš

ni~. 

»3rouae-arbcitcr bronzov
ník; -farbcnfabdf továrna 
bl'onzov)-ch barev; u. 
GJcUlgicffer bronzovník a 
mosazník; -gicf!cr bronzov
ník; -utiin~c bronzový pe
níz; -pn(bcr bronzový prá
šek; -lUarcltfaÍJríf továrna 
hr"nzového zboží. 

»3rOlt3iercr bronzovač. 
tirofd)ieren sešívati, bro-

šovati (knihu); prošívati, pro
plétati co. 

mrofd)iire brožura. 
»3rot ÍJiiďt't' pecnář; pekař 

chleba; -tiiiďerci pecnářství; 
pekárna; _ u. »3iiďerlUarett 
chléb a pečivo: -tiefd)att 
prohlížení, prohlídka, ohle
dání chle ba; -erlUerti vý
živa, živnost; -geticr za
městnavatel, pán, hospodář, 
živitel; -gelUiď}t váha (tíže) 
chleba; závaží k vážení 
chleba (ZVláště vojenského = ~JH::: 
rit Ci r _~ eí1Jic(Jt, met r it aríe O)_g eroid)t); 
-ljiinbIer prodavač chleba, 
obchodník chlebem; -Ijerr 
pán, živitel, zaměstnavatel; 
-Hcferaut dodavatel chleba; 
-Hcferullg dodávka, dodá-
vání chleba; b-Io~ bez ži vo
bytí, Lez chleba; J.l_fo\l roerben 
ztratiti výživu; -maugd 
nedostatek chleba; -lHlrtton 
dávka n porce chleba; -faJ;, 
-fat;uug sazba chlebová; 
-fď)au prohlídka chleba i 
-ftuhittm chlebařské stu-
dium; -ta~c sazba chlebo
vá; -t .. iiger nosič, roznašeč 
chleba; -bcdauf prodej 
chleba, pecnářství; -bediiu= 
fer prodavač chleba; -bcr< 
fauf~-teď)t právo k prodeji 
chleba; -i.lerfd)lci~er proda
vač chleba. 

»3rouilhm příruční kniba, 
denník, první zápisník. 

»3rud) lámání, zlomení, 
lom; porušení; med. průtrž, 
kýla; zlomenina (kosti) i roz
tržka, rozdvojení; puklina, 
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rozsedlina, štěrbina; zahnu
tí, záhyb; zlomek, lom; sla
tina, bažina, močáli _ e-{j 
$ertrage~ porušení smlonvy; 
_ e-~ SDammeíl průtrž, strž 
hráz"i in.IBriid)e gef)enhynouti; 
_ tm ~iíen pleú n kaz y železe; 
.IBriid)e J.lefommen trhati se, pu
kati, nalomiti se; hor. lom, 
strž, zával. 

brttd)adig lomovitý, na 
způsob zlomeniny atd.; ký
lovit},. 

mrud)-baub kýlní pás; 
pl-ipasadlo; _bau zavalování, 
do b,'vání se zabořením; 
-Mel úlomky olova; staré 
olovo; -bad) lomená stře
cha; -cifea zlomkové, staré 
železo; -fnf( případ pokuty; 
rqiifiig pokutl ova)ný; -fcfl:l 
bořeniště, zavaliště; -~Of5 
polom, zlomkové dříví; -ort 
závaln.ý průkop, lomová pí'e
rAžka; -pfcHer lomový pi
líř; -id)llbCtt rozbití, roz
tlučení, potlučení; k.<'la; 
-fd)utt rum; -fíd)cr!)eit~~ 
probe lel. zkouška (kolejnic) 
na lom; -uchl lomov.\' n 

lámaný kámen, kamení 
lomové; -itcht-flClUhmuug 
d:>bývánÍ lomového kame
ne; -ftein-jiral1e dlážděná 
si lnice i -itcmpeI lomová 
stojka, lomový stoják; 
-ftrcďe lomová střída. lo
mová přerážka; -itiiď zlo
mek, úlomek, kus; -tfJei{ 
zlomek, úlomek, části 
b-Iucife úlomkovitě, v úlom
cích; -Iuetl strž(ina), zával, 
zbofenina; -luinfC{ stav. úhel 

lomu; hor. úhel strže; -~ht~ 
nájemné z lomu. 

briid)ig křehký, lámav}', 
drobivý; z-, nalomený, puk
lý; nespolehli V}' , nedostoj n}". 

»3riiďe . most; můstek (u 
váhy I ; í.piefenbe _ můstek po
hyblivý n houpací (u vahl. 

18dtďelt-llmt mostní úl'-ad: 
-baHcn mostnice i podlažni
ce (v konírně); -batt-Illtifaa 
mostárna; -bel:lieItmg most
nice, mostinYi -befag 1110-
stiny. podlaha na mostě; 
-beIllftttug ob-, zatížení 
mostu; -befaftttttg~altltaf)llle 
předpokládané zatížení mo
stu; -bogclt mostní oblouk; 
-boljfe mostnice, mostnina; 
-couitrltetiolt konstrukce, 
sestavba mostu; -l:Iede rrío
stiny, podlaha na mostě; 
-Mele = _J.lol)ie; -crprobuug 
zkouška n vyzkoušení mo
stu; -erprobttltg~-j.Jrotocof( 
protokol o zkoušce mostu; 
-fclb mostiště; -gelo most
né; -gefb-chme!)mcr výběr
čí na mostě n mostného; 
-mllut, -mautgetiiir mostné, 
mostní mýto; -maut-ctuuclj· 
mcr v}'běrč:í mostného; 
-meifter dozorce mostů; ,·oj. 

pionérský setník; -probe 
zkouška mostu; -projcrt 
návrh n projekt mostu; -rc' 
bifíolt~bud) kniha o mostní 
revisi; -fd)lagitcUc stano
viště pro stavl:JU mostq; 
:...fd)lucUe mostní práh; 
-fprcugminc trhací podkop 
mostní; -Iuage můstková 
váha. 
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IDtutlet - rafie = _labe; 
-geril bratrské, bratrskf pří
spěvek; . ":Catl - cavUaIien< 
ljeim6af)!nng splacení jistin 
n kapitálů bratrských po
kladen; -Iatle bratrská po
kladna; -latlen· beitrag ph
spěv:ek k bratrské pokladně; 
pH spěvek bratrské poklad
ny; -httlen-caffc pokladna 
b;-atrská; -!~tlcn-fcljicMlgc~ 
ttcljt rozhodCl soud bratrske 
po kladnYi-Iabett·\JatCt bratr
ský starší; -IabCU-I.H'Ir;tantl 
představenstvo bratrské po
kladny; -$-fhttl bratrovo 
dítě, bratrovec, synovec, neť; 
_batet = ..:IaOel1llaler. 

IDtUbet-Unbet děti bratrů; 
bratranci a sestřenice; -fh', 
dle (evangelická) církev 
bratrská. 

IDruuu-f)egc hájení říje; 
-lett doba [·íje(ní). 

!Brultncu-aVl-la tate-er3eu' 
gcr výrobce studničn}'ch 
příst-rojů; -banet studnal:'; 
-gl'iilicr studna]"; -gtiilier' 
fltuit studnařství; -l1tttd)cr 
studnař; -meiifcr studnař; 
-meijtel'·gelUer&C studnařská 
ži vnost; -tiH"ren-cr3cugcr 
v}-robce studničnych trub. 

btU$f pHkr}\ prudk)', 
ostr.ý; ostr-e, zhurta. 
. !Brujf-baumfaVl.1e návleč
ka prsní; -beiu hrudní n 

prsní kost; _&of)terprsní 
nebozez, kolovrátek; -fen: 
pohru,dnic~,i -gegenll prsa, 
poprSl; ~fJ(lljlc dutina hrud-. 
ní; -faiten hrudník, prsní k, 
hruď; -forb hrudník, kOŠi 

-[.:illcu prsní nemoc i-fdJiIll 
hrudní ~ (ná)pl;sníštítek; 
-Ubel prsní choroba; -ltJutt, 
llc rána ,do prsou, prsní rána. 

IDtiiftuug (gemauerie) po
prsní zeď; ,..$-maUCr op'elrná 
zeď; -$-Iuaub poprseň, pa
rapetní stěna. 

!Brutto btto. bIlo hrubá 
váha; adv. Z hruba;-:cittfollté 
melt, -chuwljme hrubý pří
jem; -cdtag hrúb.ý výtěžek; 
-gclviďJt hrubá váha; ..,.t.n:ii' 
Hmtllare hrub.ýrbzpočet; 
-U!Jcrfcljuis hrubý přebytek; 
-bcrlltogcu cf?lkové jmění; 
{jmění nrhle?e k. dluhům): _'UCtt 
hrubá hodnota; -iht$ ná: 
jemné n činže zhruba; -6ht$
cdtag hrubý výtěžek ná
jemného n činžovní. 

!Buclj kniha; - 3m 5Befterruu[l 
ber 2fiJiíi pošt. zápisníček do: 
daných návěští; offentlídjc 
mUd)cr veřejné knihy. 

!Bud) - abidJfuj$ závěrka 
knihy; -au$gfciď)ttltg VY1;OV
n~v~a Imi.hcívni; ,;-llU$6U!"! 
VYPl" z knll1; -beljorbc kni
hovní Mad; -beIVet$ důkaz 
knihami; -!Jinber knihař' 
-lihtbcr-j,wcff e kllihařsk}' lis; 
-&htbcr-Illarcn-ijihlllfer o b-
chodník knihaj'ským zbožím; 
-bt'urf (knih)tisk; -ll rUd" 
fdJltclIim:ffc tiskařsk}' rycll
lolis; -\)rltd'et (knih)tiskal-j 
_lltud'cr - fď)ltlíÍ1'5C - cr~cngcr 
výrobce (knih)tiskařské čer
ně; -btttd'crei (lmih )tisk ár
na, knihtiskařství; -lItnd'Ct" 
j.lreffc (knih)tiskařsk)' lis; 
~bntdHiiljtung zápis, zn-
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zn:am, zapsání, zaznament'tní 'fterren knížkrt vydati,. dáti; 
v' knize;' do knihy; méně spr, eÍlt.w ein3ieI)et1 knížku odníti. 
knihovní provedení; _eacr bncljen zapisovati, zapsati 
bukv~ee, ,bukev:; -et;fcrn-J,f do (účetní) kllihy, knihovati. 
bukvlCovy . oleJ; ._c~lí pn- !BUd)ct:ab ulic odevzdá
sa~a na, kmhy; -~mftďJt na- (vá)Í1í. dodá(~á)ní knih.; _ab" 
hlednutl do k111h; -faljr" i -'hl';'; ',' I k'h" , . 
faden J"zdní l'stky knížko-' 1UJ4U1,.. zavel' ,a.m (~cetnl,h), 

, 1 vo 1 ! _agent agent kmhaml; _au" 
;'~ n ;' seSl~8e~; ~fOtll~pUt9: íeguttg zakládání,založení 
l;l?etn~ pO~18davka;, -f~~tcr I klllh; _matU knihknpecký 
U?~tll11. k~lhv8douCl, kmhov-I trh; _j.la~icrfa&tif továrna 
:r;~',--:fnf)t~~g o ~uďJ~aUntt~ knihového (knižního) papíru; 
l;l?tar~a; u~etmctvl; ve,d,em, _rcl1ifor přehlížítel knih; 
u?etm~h kmh; '";'~aUer ucet~ _fclj!nf$závěrka knih n účtů; 
1;1; k~lhv:d?~c;, _lj~f!etet _ ll. 6dJtcibreqnifitcn-fJihtb< 
u?etmctvl; uctarna; uetov- let obchodník knihami a 
lllCtvo (úřc~~ídl;, _f)~!tung$' psacími potřebami: -trollIer 
beamte uc~t.n~ ur~~11lk: antíkyá],'; -bedcniet půjčo
-íaHtl:ug$- offteta!. u?etm vatel knih; -uctid)feifier 
~ ,Cla 1_f)aHltl~g$-il1:afttfaltt prodavač knih' _UCt3ictlut" 
ucetm praktlkant; -ba!· 'b' '1 • 
íuttg$-Iuiffcttfcljaft účtov~- H~~'a~~~~~ lnit~~~1;ic~fC1Clt 
da; -f)anllcl kmhkupectvl; .. . : . , , ~ 
-Í)iinllfet-llteffe knih~upecký ,~n~cthclj k~lhov~11( e); -:" 
trh ;-IJanllhutg kmhkupe- (E;i)et1t,9um k~lhovm vl~s.L
ctví; _<, SfnnfL llJlnfifalicn< m~tvl; :--e (Etlttr~flnllfl zapls 
ll. ecljrei!Jtctiuifiteu-ljanblet ~:llhovll1 ~ (~O kmh; 7e ~ur~)' 
obchodník knihami, uměle- 11l~nll1g zapIs, z,:p~am, z~
ckými předměty, hudebnina- znam, .za,znamenalll do klllh 
mi a psacími potřebami; -fa< n V ~11lhach. , 
llclt knihkupectví' li-mafiig mud)fclt-gdb ho,. pokladm 
die knih; na způ'sob knIh; p~ísp,ěvek, poplatek do hor
-iď)ldklett účetní dluhy; lll~ke, po~ladn:y; ,-fJ~nlle( 
dluhy nekryté zástavou; puskarstvl, puskarsky, O?
-icitc stránka knihy; -Jianli c~od; :lttaťÍ)e~ pusk~,l:; 
J;nihovní stav; _ 11. 6fcht" -lcljaft,p~~ba (pusky); -fcljat' 
I'"udete! knihtiskařství tet pazbar. 
\ knihtiskárna) a kamenotis- bttďJftíi?Hclj p~smennt, 
!;úma: _~ u. 6tehtlll'ud'et' slovl1l; plsmenkove, slovne, 
utcnfificuljíiullferobchodník písmeno za písmenem. 
knihtiskařskými a kallleno- IDuďlnng zapsání, zápis 
tiskat-sk.í'l1li potí'e bami. do knih(y), knihování. 

miitíjd knížka; ein _ au~< !Bud}ttltgs - poit položka 
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knihovací; -fa.l; kni~ovací l-ftiiger (duté) vodítko desky 
sazba; -t~~t kmhovacl text. nárazníkové (odrážeč)' -l1off< 

f8udJltJet~eu pohanka. I fdleifle odrážka nárazn'íková 
. f8uďe{ hr.b, hrbol, vypuk- -3ltlifdJenidJeifle meúvložka 

hna, vysedlma. nárazníková. 
f8uď(iug (též ~iiďfiltg) u- f8ugel oblouk' třmen 

zený slaneček. střemen; oblík; _' (6ei grofiel; 
~uDeu-!lelD poplatek za iUCeffinggel1)iÚ)tw) oblouk \lCho 

kram n .. stanek, plat z bou- ohbí, ohbina (u velkých ':o,",nýc~ 
dl}. -framer ~l'a~á!, koteč- závaž3; '9alMrei{\fiJrmiger _ ob
lllk, -ltanD mestlste. stano- loucek' hor obruč 
vi~!,ě pr? b0t;dy o n stánky; f8ugef - ~uftaft . žehlírna; 
-ttldJ kramsky stul. @!an3-auítalt žehlírna na le:,;k' 
f8~Dg~t rozpo?et (příjmů -fagcr oblíkové ložisko; 

:: vyduJU), bvudze.t; -;tlUS' -fdJadJt obručová šachta; 
tdJufs rozpoctovJ,: v.ybor; -fdJraulie obl.í,kový šroub. 
-licrat6ung :'?~poctova yo- . .t8u960f3-molieffalirif to
r~da; -commtl1tou r~~po.cto- varna nábytku z ohybané!Jo 
va kOllllse; -l:JrOUtl0rtum dřeva. 
zatí~n~ l'ozp~čet; -3ltleig f8ug!er žehlič, žehlíř. 
odvetYl rozpoctu. f8uimc jeviště divadlo' 

f8~ff~r žel. o~-, nárazník, leŘení, tribuna; l;alanda. ' 
ZI?ruzl1lk; -,~rl.!lt n~~azl:íko- f8u6ucn-ituď, -Itlcrf dra
va prsa; -fludJle zder naraz- matíeké dílo divadelní kus 
n~ku; .-~iffer~t..t3 odch~lka f8ulletitt' denní zpráva; 
narazmku; -Dtltau3 vzdale- buletin. 
nost nárazníků; -feDcr f8uUD svazek, otýpka; 
zpruha nárazníková; -fii~· spolek svazek, jednota! 
ruug křížový obal n kří- páska.' 
žo.yá objín:ka nárazn~ku; f8uubes - aete spolkový 
-tttfJl:u~tgs-ttauge "v?chtko spis, spolková smlouva; 
l:1.arazmk?ve i .-gc~aule ob- -lirttber spojenec, spolčenec; 
.Jl~k.a naraz~1Iko:a; -gt!m. -geuoffcttfdJafi spojenectvo, 
mt-r!ug l?ryzcovy krouzek konfederace; -gefcJ; spolko
k naraz,l1lku;, -f)iut!rfllg~. v;ý zákon; -fllrtcU- eoltúett. 
.prat~e naprsl:.1 podlozka na- hou smlouva o spolkovém 
::,zl1lku i ,-ÍJtdfe obal n ?b- kartelu; -tog spolkové shro
Junka narazl1lku; -fdJetbe máždění' -úerltJauhfer s po
deska nárazníková; -fdJue- jenec, sp'olčenec. 
ďcu-feber kotoučová zpruha .t8uubuis smlouva spolek 
nárazníku; -itaub výška ná- jednota. " 
razníků (nad kolejnicí); f8uut-fiirberei barvířství 
-ftauge tyč nárazníková; na pestro, pestro bal'víř-

f8ureatt - f8iíritcn- 23!1 

st ví ; -fiirbigfeit strakatí na; 
-garu - fiirberei barvířství 
příze na pestro; -.popier-er> 
~c1t9Cr výrobce· pestrého 
paplru; -papierfabrH továr
na pestrého papíru; -ftiďe
rei-flllirif továrna pestrých 
vvvšivekj -IUelierci tkaní pe
strých látek. 

f8urcau úřadovna, kance
lář, pisárna. 

f8urellu-beMirfuiffe kan
celár'ské poUeby; -fe61cr 
úřední n kancelářská chyba; 
-leituug správa • řízení 
kancelái'ej -perjoua{ kance
lářský personál. 

murellufrllt úředník, by
rokrat. 

f8urcllufratie vláda Med
nictva; Mednictvo; byro
kracie. 

f8urette stupňovka; skleněná 
trubice stupĎovallá (v cejch.) chemii atd). 

f8urge rukojmí, rukojmě. 
liiirgcu ručiti, zaručiti se 

za. koho, co. 

f8iirger o bčan, měšťan; 
-bdef měšťanský list, list 
na měšťanství; -corps mě
šťanský sbor; -gcfb popla
tek za právo měšťanské; 
-geIiilille měšťanskS' slib; 
-metfier starosta; -mcijter· 
ffcf{úcrtretcr starostův ná
městek; -mili3 - corps = 
_cor'p~; -redJt právo o bčan
ské, občanství; právo mě
šťanské, měšťanstvÍ; -redJHi. 
ta~e poplatek za měšťan
ství n občanstVÍ; -redJts> 
urfUUllc list měšťanský n na 
měšťanstvÍ; -fdJufe měšťan-

ská škola; -fdJulle6rcr uči
tel měšťanských( é) škol(y); 
-fdJuUc6rct-cltts kurs n běh 
pro učitele měšťanských 
škol i -ftaub městský stav, 
měštanstvo j -lucÍjr občan
ská n měšťanská obrana, 
garda. 

biirgerIidJ měšťanský, ob
čanský; _c meÚ)HífaÚ)e občan
ská (soukromá) věc právní; 
aUgemeine{l _e(\ @efclJóllÚ) vi, 

aUgemein; _c 9.5orfÚ)llfl3caffa ob
čanská záložna. 

f8iirgcrfdJllft občanstvo, 
měšťanstvo; občanství, lIJ.ě
šťanství. 

f8urgidJaft rukojemství, 
ručení, záruka; jiírS. _ fdílcn 
= biirgcn. 

f8UrgfdJafts - erfIiiruug 
prohlášení rukojemské, za
ručovací, o záruce; -rcdJt 
právo ručení n rukojemske; 
-fdJetu ručicÍ n rukojemský 
list; -fteUuu!l uručení, dání 
rukojemství; -uduube ru
čicí n rukojemský list; -ber· 
trag rukojemská smlouva; 
-6u1affuu!l připuštění ruko
jemství, záruky. 

.t8urfteu - ali3ug oklep; 
-Muber kartáčník, štětkáí'; 
-liiubcrÍJof5-~uridJtcr ,upra-
vovatel kartačnického dříví; 
-biUbcrltJareu zboží kartáč
nické n štětkářské; -brett. 
dJeu-er6euger V.\TO bce kar
táčových destiček; -~f3euger 
v:l'robce kartáčů; -fálirif to
várna kartáčů n štětek; 
-6iiuMer obchodník kartáči 
" štětkami; -6olš-5uriď)ier 
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upravovatel kartáčového dH
ví;-9iH;et-maeí)ú: hotovitel 
kartáčových dřev; -maeí)et 
kartáčník, štětkM; -tuatelt~ 
fJíittMet obchodník kartáčni
ckým n štětkářským zbožím. 

miijeí)e{ chomáč, svazeček, 
hrstka, otýpka. 

mujdjeu - eiiclt svazkové 
železo. 

mufle, muflgelb pokuta 
(peněžitá).. . 

CJiiflcu káti se, pokání či
niti; pykatr čeho; odčiniti co 

tl (zkratek = ceJitu11l) sto; 
4/c = čtyři sta; 5/0 = pět 
set. 

<rabale pikle, úklady. 
(fIlCJhte kabina, komůrka. 
<rabhtd pokojík, komnata; 

kabinet; vláda; panovničí 
rada; ministerstvo. 

(fabinet-ausgabe kabinet
ní vydání; -formltt kabi
netní formát; -fóJteí(1eu ka
binetní list; -ftiiď vzácn}' 
u vybraný kus. 

(fllbiuits-ftage kabinetní 
otáz kaj -iufti5 kabinetní 
soudnictví; .. J(lltsfei kabi
netní kancelář; -l'at16rei-bo~ 
tatiolt dotace. na kabinetní 
kancelář; -fdfis kabinetní 
u vládní krise ; -mhtijtet ka
binetní ministr; -otbte ka
binetní na:Í'Ízení; -1:atl) ka
binetní rada. 
<raflot~gepobřežní plavba, 

čim; pokutován býti; et. mít 
@elo _ platiti pokutu zač; 
S. _potrestati koho. 

miiiteu-et3euget výrobce 
poprsí. . 
. muttet-f)iinMetobchodlúk 

máslem; -l-Jtdl.Jet prášek na 
vvlučování másla: vinný 
kámen, stříž; b-fauere ®iHj~ 
ntng kvašení máselné (kva'eui, 

při němž se, vyvinuje_ kyselina máselná); 

-fihtte kyselina máselná. 
miittucr bečvář, bednář. 

pobřežní obchod; -falJt3eug 
pobřežní loď; -Heeua licen
ce u povolení ku plavbě po
bi'ežní. 

6:aÍJottcr pobfežní plavec. 
<rnbotiěte pobřežní loď. 
callotietclt provozo\'ati 

pobřežní plavbu, pobřežní 
obchod. 

<rabtiofct bryčka; předek 
vozu (oso bního). 

<rMao kakao; -boijue ka
kaové zrno; -buHer ka
kaové máslo; -fabdf to
várna lm kakao; -feí)ale 
slupka kakaová. 

<radJem!t kašmír. 
<raeí)et pečeť. 
eaeí)etierclt pečetiti. 
~aeí)Olt = ~ateá)u; 
~abauer mrtvola, mrtvé 

tělo; mrcha, zdechlina. 
<railcau dar. 
~abe-ii{ jalovcový olej. 
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<rabet vojensk}' chovanec, <ralculatious-bueí) kniha 
kadet. rozčetní II kalkulační; -5in~ 

<rabettm-au;taIt kadetní fen kalkulační úroky. 
ústa v; -COtl-JS sbor kadetů; ~a{eufator = ~arcurant. 
-l:Itiifuug zkouška kadetská: <raIculatur rozčítárna, 
-feí)ufe kadetní škola. ' kall;ulaturaj -atteft dotvl'-

eabue, eabu! odúmrtný, zení rozečtu; -bueí) kniha 
spadný; schátral.ý, sešlý; _e rozečtů. . 
@iiter odúmrť, spadné statky; ea{cuHetcu roz čítati, po-
_e! 9cad)lai(í odúmrť, odúmrtná čítati, kalkulovati. 
pozůstalost; <r-mafia od- Calculus výpočet; salvo 
úmrtná, spadná podstata. errore calculi (s. e. c.) s vý-

eabuciercn prohlásiti cohradou početního omylu. 
propadl}'ll1 n neplatným. <raUbet průměr; způsob, 

<rallltcitiit odúmrť; chatr- ráz. 
nost, sešlost. <ralieo kaliko; -et~euger 

<rabucitiits-udf}eH rozsu-I výrobce, vyrabitel kalika. 
dek na odúmrť; -l.Jerfal}ten <raforie jednička teploty 
Í'Ízení spadné u odúmrtné. kalorie. " , 

<rafétier kavárník. <ralorifator kalorisator. 
<raiffolt cisterna; korba. <rafque snímek n kopie na 

krytý II zavl"ený vůz želez~ průsvitném papíru II plátně. 
niční; -rejeruoir cisterna, <ra{l.Jilt(ijt), <rafuiuer kal-
nádržka. viník. 

cajoHcrett (kl pochlebovati <ramatilfa ('pa u,) tajná ra-
komn; lísati se ke komu. da vladar'ova, kamarilla. 

<rafes-fabtif továrna na <rambia{reeí)t směnečné 
cakesy. prá vo. 

<rafamitiit otJ nehoda; eambHeteu provozovati 
bída, neštěstí, pohroma; ži- směnečné obchody. 
velní škoda. ~antbiift směnkál-, smě-

<ríifatot kovorytec. neční obchodnik. 
~iilatut kovorytectví. <ramIi'r) směnka. 
<ra!cH vápenec. <rambíot (~ampíor) vyd a-
<raICltf počet, rozpočet, tel směnky. 

výpočet, účtování; záměr, <ramee kamej, vypoukle 
plán; známka (pii ,kouškáct,l. řezaný drahokam. 

calctdabel vypočítatelný. <rameta komora. světnice. 
G':aCcufant počtář; početní <rametaf-amt komorní u 

pomocník, kalkulant, prak- finanční úřad; -ausgabs~ 
tikant účetní. cafie komorní výplatna; ko· 

<raleufathm výpočet, roz- morní pokladna v.ýdajní n 

počtení. ,výplatní; -Itllsgab$callen-
Něm.-česká terminologie úředni a právnická. 16 
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journal denník komorní vý
platny; _beamte(r) komorní 
Medník; _be;id$úertual' 
tung okresní správa ko
mornÍ' -fonb komorní fond; 
_foltb~gut komorní nadací 
sta tek; -forft státní II .~o
mOlní hvozd, les;-gefaUe 
komorní důchody; _gefuUen' 
úertualtuug správa komor
ních důchodů j -gerid)t ko
morní soud i _gerid)t$bar' 
leit komorní soudnictví i 
_gut státní II komorní sta
tek; _l)au~tbudJl)aItung ko
morní hlavní účtárna; -l)err' 
fd)att komorní ,panst':,Í,; 
-\:Ifnmbe komorm obroCl; 
_regie-a,urtu!'ub y n~klad, na 
komorm n íinancm spravuj 
_rent-amt důchodens~ýúřad 
komorní, komorní duchod; 
_repriiieutant komorní zá
stupce; _ld)nlbobligation 
státní dlužni úpis; -ltH ko
morní sloh; -tuif1euid}aft 
kamerální věda, kamera
listika, nauka o státním 
hospodářství. 

(fameraHa ~all1eral-
tuif\enjcf)aften. 

. (fameralift komorní úřed
ník; kameralista, znalec ka
merální vědy. 

(fameraliftif kamerální 
věda. 

(fam~agtte (in ber 1)llcrer' 
faórU) výrobní doba; doba 
várek, kampaň; polní tažení, 
výprava; -eroffuultg za~á
jení kampaně i _ntOutur sat 
'všední, obyčejný (pro ob,.čejnou 

,lužbu)j -uuiform obyčejn}', 
všední stejnokroj. 

(fauWl)er kafr. 
(faml'l)tu čistěny terpen

ti nový olej. 
(fauaba:balfam kanadov) 

balsám. 
(fauaiUe (fr.l sběř, sebránka, 

luza, holota. 
(fcmal stoka, strouha, vo

dotok; průplav, průliv; prů
duch; _ (in ~ontroIUlej~a\lila' 
raten) žlábek, kanálek. 

(fauaI-lletfcf závěrka sto
koyá; -frad)t pla~. za doyvc;z 
pruplavemj _gcbut~ stocnej 
_frcU6Uug křižovatka stok; 
_ruumcr stokař, čistič n cídič 
stok; _ruuutergclUcrbe c~
dění n čistění stok, průtoc
nictví' _ruumuug čistění 
stok, , průtočnictví; -f\:luull 
záčep u stoky; _f\:l~ubgattcr 
mříž do stoky; -llJltem kana
lisační soustava; -uuternclJ' 
mU1tg podnikate!st,ví stok; 
-tuafi cr voda stOCl1l II stoky, 
průplavu. 

(faualifatiou zřízení prů
p la Vll, stok; .Im~a~isace; 
-$-ft)ftem' kanahsacm sou
stava. 

eaualiiicrtu kanalisovati, 
stokami ;průplavy opatřiti co ; 

canaIifterte )ffieUe žlábkovaná 
hřídel. 

(faualifictuug ka.nalis?
vání, opatření stokamI II pru
plavv. 

enl'ťeUieten přeškrtati 
(mÍ'Ížkovitě); přehradí ti, pře
pažiti. 
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(fallbibat l,andidát, i'e- (fauonifatiou prohlášení 
kal el. ,110vflLec. uchazeč. za svatého, kanonisace. 

(f,lÍlbibatcn-lijte seznam cl'uumifd) církevní, kanó-
kalldi,látú, uchazečů; -l'ru' nick\\ 
futtfJ zk"uška čekatelská j (fattt~aribe kantarida, 
_tebe \, andídátní r·eč. španěbká moucha. 

(fuubibatur čekatelství, (fn\:ladtiit schopnost; ob-
uchúzení se, kandidatura. sáhlost, obsažnost, objem; 

caubibieteu čekati nač, vynikající osobnost, výteč
ucházeti se oč, kandidovati; ník. 
S. _ za kandidáta postaviti capictelt chápati, pocho-
koho. piti, porozuměti. 

(faulli$-~utfCt kandisový capUa{ hlavní. 
n krystalový cukr. (fapital jistina, základní 

(faubltett cukroví, cukro- n kmenové jmění, hotové 
vinky, cukrátka; -Ct~cugcr jmění, kapitál. 
cukrovinkář, cukrátkářj -er' (fapit!lr-ab~af)Iuug spla
;cuguug výroba cukroví; cení, uplácení jistiny; -alt' 
-fnllrif továrna na cukroví; lagc, -!lulcguug ukládání, 
-f)iiubfcr obchodník cukro- uložení jistiny; -bud) hlavní 
vím; -úcrfd)fei~er prodavač kniha; _touto účet základní, 
cukroví. úi'et z kapitálu; -lleduug 

(fancúas síťkové plátno, úhrada jistinná rr kapitálováj 
stramín, kanava; kanafas' _rcutcjistinný důchod; -tCU
-fabrif továrna na kanafas'. tcu;tcucr daň z jistinného 

camtcIierclt žlábkovati, dtlChodu j -fd)ufll dlužná 
rýhoyati, brázditi, kanelo- jistina; hlavní dluh; -iirafe 
vati. hrdelní tresti -úerbred)clt 

(fauuelierultg žlábkování, hrdelní zločin; -UCrntogcu 
rýhování; žláb ky, rýhy, kapitál, movité jmění j -~fu' 
brázdy; -$-mafd)hte stroí fen úroky z jistiny. 
žlábkovací, rýhovací, rýho~ (fal'itaHeu-bud) kniha 
vadlo. jistin. 

(flllmelUre žlábek, žlábko- eal'itaHfiereu obraceti, 
vání. měniti v kapitál, vypočísti 

(faltOU pravidlo, předpis. kapitál na základě úroků 
ustanovení; plat. ' kapitaJisovati. ' 

(flll~~lticat kal1?vn~ctví; (faíl!taHit kapitalista. 
-$~~frmtil~ .kanon1lCke. ob; . (f,!ltltia{$- (vi' tiž (fapttaI-) 
rOCln beneíiclUm, kanovllJcka -abld)Iag$3a l]hmg splátka 
prebenda. II uplácení jistiny; -bdrag 

(fa;t0nicu$, <rauťHtifer ka- ! jistinná suma n částka; suma 
novmk. ! n částka jistiny, kapitálu; 

16* 
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-eutfd)iiDiguug (licí @mnb· eaptatotifd) mamičský. 
entlaftllng) jistinná náhrada eaptiercu chytati. 
(při vyvazení n výkupu po- 6:aptiou nesprávný, klam-
zemků); -crfolglaffuug vy- ný závěrek. 
dání jistiny; -fOrDcruug 6:avfur zatčení, uvěznem. 
jistinná pohledávka; -6eim- eaptus mente slabo-
3af)~u.~g~ -ruďaafJfuug spla- duchý. 
cem JIstmYi -lummc suma, 6:aputmodfabtif továrna 
částka n úhrn kapitálu; -ti!- kolkotharu. 
gung zaplacení, splacení, 6:aramef, 6:aramcffc ka
umoření, umořování jistiny ramel, hnědý pálený cukr 
n kapitálu; -3af){uug splá- ledkový, cukrkandl. 
cení (uplácení, placení) jisti- 6:arantainc karantena. 
ny ~ sp~á~ka .iisti~ly. ., 6:arbol karbol; -laU kar-

6:tlj.l}tau se t.m,k , kap:tan. bolové vápno; -falfcr3C1tger 
cap~ta.to do~ano, doslo. vÍ'robce karbolového vápna; 
6:~Vtt~I kapItola, hl.ava, -faUfabrlf továrna na kar-

o~delen:, o~s~avec; kapItu.la I bolové vápno; -fiiure kyse
(kan~vl1lcka), ~ bC,s, ~úntte. I lina . karbolová; -fiiure. 
n;Ili1,{il<Í1ema oddele,l1l uC,tova- fabnf továrna na karbolo
?llJO }oz;rrhuj -ct~tf)etluug vou kyselinu; -luaffcr kar
:<;~delel1l v hla,;y, ,-f)a~pt. bolova voda, karbolka, 
l~lH~ hlava; -mttgheb clen 6:urboíincum-cr3cugcr vý-
),apItuly. robce karbolinea 

6:~vitulaut .~zdávajJ;:í, se, 6:arbou uhlík .. 
kapItu,lant; yOJak,slouZl~1 p~ 6:arbouut uhličitan. 
odbvte vOJenske povmne . . 
i:iluibě. . .6:arbomficruug \:lon .@e. 

6:apHu(ar člen kapituly, lt';llf;eJt v:1. ~etúelien l~al:bolllsO-
kapitulál\ -yanl pl~dlv,a tkanm, -s-au· 

€rapttu{ar _ gcucrali.Jiear ltaft (f:l1' ví}l~r): ll. Sťltnft\])oUe) 
kapitoln: generální vikM. karbol1lsa~m ustav (na suro-

€ravHufatiou vzdání se vou a umelou vlnu). 
kapitulace; -s-bauer, -s-~eit 6:arDallHlmeU kardamomy 
čas vo,jenské služby. (koření), 

capHuHcrcu vzdáti se, ka- carDhta{ základní, ste-
pitulovati; sloužiti ve vojště žejní; kardinální. 
po uplynut.í povinného času. 6:arkliualS-coUegíum sbor 

Captatio benevolentiae kardinálů; -luiirllC kardinál
vyhledávání pHzně, dožadci- ství, hodnost kardinálská. 
vání se přízně. CIarcu3 újma, srážka, vzetí, 

6:a1-ltatiOlt bažení po čam, odnětí, zastavení; -taf)r 
mámení čeho. srážkový rok; -ta~c služebllí 

taxa; srážkový poplatek, 
srážka; 5lužební poplatek. 

6:argo (šp.n.) lodní náklad, 
seznam zboží naloženého na 
lodi. 

cartcrCu nemíti, postrá
dati čeho, býti bez č,ho. 

6:ario!-fafJrt kariolová 
jízda; jízda poštovního vo
zík~ (na psaní); -pojt pošta 
kanolová; -!Uagclt katiolka, 
koleska, poštovní vozík na 
psaní. 

mrual tělesný. 
€rarltct kupecký denník. 
Carnier (lebertle íBriefta\cf)e 

mÍ! cinem 1) met)rereu t0d)liífieln) 
(listonošova) mošna (kožená o 

jednom neb více klíčích). 

6:arré čtverec, čtverhran. 
~ar~ierc (fr.) dráha, cíl; 

konsky trysk; rychlý postup 
úřednický, kariéra; -tltad)et' 
kariérník. 

Carta bianca bílý n 

prázdný list; generální plno
mocenství. volná ruka. 

Carte blanehe (fr.ne.) 

Carta bianca. 
€rartcff vi, SťarteU. 
6:udou lepenka; krabice, 

papírová schránka, pouzdro; 
výkres, náčrt; karton; -pa. 
picr-fabrH továrna na le
penku. 

6:adonttagc práce lepen
ková, lepenkářství; -arbci. 
tcufabrH továrna lepenko
v~'ch prací; -m:bcHcr lepen
kářský dělník; -luarCu-cr. 
3Cll$et: v.vrabce lepenkových 
VěCI n pj'·edmětů. 

6:artouuicr lepenkář. 
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cartouutcrcu vázati do 
lepenky, kartonovati. 

6:afcmattc žalář hradební, 
kasemata. 

6:afiuo beseda, spolkový 
dům, spolková místnost. ka-
sino, ' 

6:aITa pokladna, kasa; e-c 
feuerfefte, eínbrncf)jid)ere _ ohni
vzdorná, nedobytná poklad
na; _ iiliergebeu pokladnu 
(správu pokladny) svěřiti n 

oaevzdati; .per _ =.per comptant 
za hotové. 

<raff (1- (při některých sloveeh též 

6:aficu-)aligabc odevzdání 
pokladny; -abgaug schodek 
v pokladně n pokladní; -ab. 
id)Iufs pokladní závěrka; 
e-iimtlid)c @mjJfaugs-lieftati. 
gUl1g stvrzenka pokladního 
úředníka; -!l1t!UeifUltg po
kladní poukázka n poukaz; 
-attlueifuufls - bCrorDuuug 
poukaz pokladně n na poklad· 
nu, pokladní poukaz, pouka
zo vací naří zení na pokladnu; 
-ausgabcu pokladní výdeje 
n vydání i -ausgabs-jourua! 
pokladn! denník výdejů; 
-ausfllctd)ulIg pokladní vy
rovnání; -ans!Ucts pokladní 
výkaz; -barfd)aft hotovost 
v pokladně, pokladní hoto
vost; -bcamte(r) pokladní 
n kasovní úředník, úředník 
pokladny; -bcbicttftete(r) po
kladní n kasovní zřízenec' 
-bc6iHtuh~ pokladní schrán: 
ka, pokladna; -bclcgc po
kladní doklady: -bcffauil 
pokladní hotovóst; -biUct 
pokladní n kasovnÍ lístek, 
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bankovka; _bcouillou první c_mafiigeí!5qaf)iung placení rlle 
zápisník pokladní; -budj stavu pokladny; e-m1ifiif\er 
kniha pokladní n kasovní; m:lcrl po kladní hodnotaj_mU. 
-couto pokladní účet; -cou· ft.1ecte pokladní spoluzávěra; 
tco(e přehlídka pokladny, -obecbeamte(t) vrchní ]10-
pokladní přehlídka n kon- kladní úředník: -official po
tro la; -klefect pokladní scho- kladní n kasovní oficiál; -vec. 
dek; -klienft pokladní n ka- fonale pokladní personál; 
sovní služba; -klitcctoc ře- -Vteis cena za hotové; _Vdi. 
di tel pokladny; -klutmfiifJ· fuug zkouška z pokladnictví; 
tuug pokladní provedení; -lluitttmA stvrzenka n kvi
-cmVraug pokladní příjmy; tance pokladní; -caVílott po-
-cmvfaugs-joutuaI poklad- kladn í zpráva n raport; -cedj. 
ní denní k příjmů; -ecfo!gs· uuugscouttofe účetní kon
uaď)lUciinug pokladní výdej- trola; -uff hotovost poklad
ní průkaz; -edagslluHtuug ní: al1\iil1fjfic!ier, íc!ifiefiHc!ier _rcft 
pokladní kvitance n stvrzen. začáteční, závěrečná poklad
ka složní; -eriíffuultg ote- ní hotovost; -ialklo přebyt.ek 
vření pokladny; -gebacung pokladní; -Tmelu pokladní 
správa n vedení pokladny; poukázka; -fmhtls pokladní 
kasovní správa n hospodář- závěrka.; -fmIiiffcl klíč ka
ství; -gcbarltugs -eoutco!e sovni n pokladní, klíč od 
kontrola pokladní správy' pokladnv; -fdjcanf poklad
pokladní kontrola i -gegcu: na; -fdjlt~bottidjtlt1tq 0-

fvcttC pokladní spoluzá- chmnné zařízení pokladní; 
věra; -gcfdjiift pokladní -feonttiecuug prohlížení n 

práce; obchod v hotovosti skontrování pokladny; po
n za hotové; -htfttudiolt kl adní n kasovní prohlídka; 
návod n in3trukce pro po- -fcouttiecuu!1s-bocmcd zá
kladnu; -íoucua! pokladní znam pokladní prohlídky; 
n kasovní denník; _toutnal -fímed)cit bezpečnost po
ber íBergttJed~a6ga6en pokladní kladnv; -fvcttC nzavřf'ní 
denník pro dávkv z dolů' pokladny; -ftankl stav pn
-liqttiklatíolt pokiadní pro~ kladny n pokladní; _ftanh
kázka, likvidace; -localc auslUcis, -ffanklc$-aU$IUCi$ 
pokladní místnost, pokladna' vfkaz o stavu pokladny, 
-mantl-lufation pokladní ří~ vf-kaz pokladní hotovosti: 
zení n manípulace; -maní- -ftaukl(e)s-namlUeifttUa 
~tdationst1ociďjtiften = _ftal1balt~ttJei(l; -ftaukl-tllpbott 
G:affen-manipltlatiolt(l\)or\ú)rii!en; zpráva o stavu pokladny; 
c-miif7ig; c_mCifiiger í!5ef)ollb, -ffaukls-bndj pokladní n ka
Jung cl. ltmcraieI)en vyříditi 00 dle sovní kniha; -ftca;:ta první 
pOi'ádku n řádu pokhLclního; zápisník pokladní; -ftttt6 po-
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kladní kontrola; _tagcbndj 
denník pokladní; _ttuge po
kladna; _iibccgabc pi'evod 
pokladní správy, oclevzdání 
pokladny; -iibecfdjufs pře
bytek pokladní n kasovní; 
-ttmfa~ pokladní obrat, 
obrat peněz v pokladně; 
-becfiiguug opatření n na
řízení pokladní; -uccluar· 
tuug správa pokladny; -bot, 
mcd pokladní n kasovní zá
znam(ník), zápisník; -bOi:
fdjtift předpis o správě po
kladní, kasovní pi'edpis; 
_lUiidjtcc hlídač pokladny; 
-lUcfeu pokladnictvL 

<raffafion zrušení, kasace; 
sesazení (s úřadu); _ cum in
famia potupné sesazenÍ. 

<rajfatiolts -getidjt, -{JOf 
kasacní, zrušovací soud n 

dvůr (soudní); -vcocefs ří
zení o sesazení úředníka; 
-lmnft část zmatečnosti; 
_ceCUtS zrušovaCÍ stížnost; 
-bccfal)ceu. _l.Jetl)aukllltng 
l'-ízení zmatečné n o zma
tečnosti n kasační. 

taH atorif dj zrušující, ka
sační. 

G:affe = (;I:aí\a. 
<raň ~u- (mnohá slova .~em náležejícÍ 

v;, pod <rafia-) -bel)aftcr PO
kladní schránka, pokladna i 
_eettijieat pokladní průkaz n 

certifikát j _mIlUCO = (;I:aí\o. 
befect; _tttauijjttIatiousuoc
fdjrift předpis o poklad
ním řízení n manipulaci; 
_orklce pokladní nařízení; 
-flJftcm pokladní soustaya j 
_l.Jctbankl svazek pokladen; 

-uotcatl) pokladní zásoba; 
_lUcti pokladní hodnota. 

<rafídtc skHnka, pouzdro; 
pokladnička. 

<rafíict pokladník, kasír; 
_aulUeiiuug pokladní po
ukázka; -fteffe místo poklad
níka n pokladnické j -tag 
výběrní den. 

caffiecen zrušiti, zničiti.; 
sesaditi; (peníze) vybíratI, 
bráti. 

<raffiecnng zrušení; sesa
zenÍ. 

<rafíietnngs-conjignathm 
soupis věcí ke zrušení (zni
čení) určených; c-fiigíg 
schopnÝ zrušeni n zni
čení; V_gegenftiinkle před
měty urcené ke zrušení; 
e-ciif zralý ke zrušení. 

<rafttat kleštěnec. kastrát. 
<rafttation vykleštění, vy

řezání. kastrace. 
<rafťcatoc (í!5ieI)jÓ)neiber) 

řezáč. 
caitdeceu vyklestiti, vy

řezati. 
<raffúecnng vykleštění, 

vyřezání. 
<raíuiftif kasuistika, vy

čítání jednotlivých případů; 
prohnanost, úskoky. 

Clasum sentit dominus 
čí věc, toho i škoda. 

<rataftec (lépe .\l'alafter) se
pis, soupis, rozvrh, roz
dělení; katastr; _ ber '21id;, 
1JfliÓ)tigen (~liÓ)caiafter) katastr 
cejchovní, soupis n ro.zvrh 
živnostípodroben:í'ch cejchu 
-ans6ug výpis z katastru 



248 

_beamfe(r)= Qataftraflíeamte(r); 
-euillen~-~artnng přehlížení 
katastru; -el.lillenj-Jla!tUngs
amt úřad pl'ehlížející ka
tas tl'; -eUilleUj - f)aftungs
overat operát o přehlídce 
katastru. 

<rataftraI - ad kataskový 
spis; -angelegeuf}eit kata
strová záležitost; -augeftelI' 
te(r) zřízenec katastru; -ar' 
d)iu katastrový archi v; -aus
;;ug katastrový výpis; -be' 
amfe(r) katastrový úředník; 
-bc5eid)UUUg označení ka
tastrové; _bCait katastrový 
arch; -llatcu katastrová da
ta; -foull katastrový fond; 
-gcmCtullc katastrová obec; 
-greu;je mez, hranice ka-
tastl'ová; -iufpector kata
stl'ový inspektor; -iuftnt' 
Ulent listina, spis katastrový; 
-jod) katastrové jitro; -lade 
katastrová mapa; -maj:lpe 
katastrová mapa; -uta,ppcu' 
ard)iu katastrová mapovna; 
-oj:lerat katastrový operát; 
-orgau zřízenec katastru; 
-vareelIe katastrová parcela; 
-l'reis ks,tastrová cena; 
-l'rotoeoH katastrov}' pro-
tokol; -redamatiou rekla
mace katastrová; -reiu-er' 
trag čistý výnos katastl'ový; 
-uermeHungs-,protoeoU vy
měřovací protokol katastro
vý, protokol o měření lm
tastrovém; -uormerfung lm
tastrový záznam, záznam 
v katastru; -aal)! katastrové 
číslo. 

catnftdereu dělati katastr, 

katastrovati, zapisovati do 
katastru. 

<rntcd)u japanská hlinka. 
Causa příčina, právní 

důvod; příslušenství; zále
žitost, spor; c. s. c. (= cum 
sua _) s příst. (= s příslu
šenstvím); _ civilis civilní 
spor; _ debendi (ber meclit~, 
grunb ber @elíiir) důvod dáv
ky n poplatku. 

caufaI příčinný. 
traufnI-getid)t soud před

mětový n kausální; -gelcl; 
zákon příčinnosti; -uerUS 
spojitost n souvislost příčin
ná; -uerbhtlluug příčinné 
spojení, souvislost příčinná; 
-5ujammeul)ang příčinná 
souvislost.. 

trauiaIiUh příčinnost, 
kausálnost. 

Cause (fmnc,) = Causa; 
_ célebre znamenitý spor. 

<rantel bezpečnost, opatr
nost.; (bezpečnostní) opahe
ní; podmínka (obmezující), 
kautela. 

<rautiou jistota, záruka, 
kauce; actorijd)c _ žalobní 
jistota; Ilinculierte _ podmí
nečná záruka; _ bellhtcufieren 
kauci závazku sprostiti. 

<rauthHtaut osoba povinná 
zárukou II na záruku slou
žící. 

<rautious-ab5ug srážka 
jistoty n záruky II kauce; 
-ausgabs - iountaI denník 
v.ydaných jistot, kaucí; 
-banll jistotní II kauční zá
vazek; -bcffelIuug zřízení 
jistoty II kauce; -beftcrlungs' 
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uduUlle listina o zrl zení padnutí jistoty, ztráta ji
jistoty n kauce; -bdrag stoty II kauce; -ber~iiltltis 
výše II suma jistoty, kauce; = _líanbj -uormednng za
-bud) kniha záruk; -lladc, znamenání II záznam jistot; 
l)eu jistotni II kauční zá- -uorfd)dft předpis o jisto
p~jčka, ji"tota; -lladel)eus' tách; -lUillmung$· Udnulle 
ruďerfalj-rate splátka vra- list(ina) o věnování jistoty 
cené jistoty, splátka na vra- n kauce; -6udiďual)me v7.etí 
cenou jistotu; -llel'ofiten' jistoty nazpět. 
joltl:ltal denník uložených trauaUede jízda, jezde
jistot n kaucí, denníkjistot- ctvo; -Meltf! služba vjezde
ních n kaučních úložek; ctvu; _regiment jízdný pluk; 
-effectcu jistotní II kauční -trUl'l'elt· Ml.lifiou diYise 
cenné papíry; -em,pfangs' .iízdy, jezdectva, jízdného 
beitiitiguug potvrzení při- vojska. 
jaté jistoty n kauce; stvr- <rauaUedjt jezdec, jízdný 
zenka o přijetí jistoty II vojín. 
kauce; -eml'fangs-j OUrlta{ <raueat výstraha. 
denník přijat.ých j;stot II (faucnt ručitel, rukojmí, 
kaucí; -edag složení, dání, kavent. 
položení jistoty II kauce; eauieren ručiti, státi za 
-cdag-fd)eiu stvrzenka na koho, co; iicli _ míti se na po
danou n položenou jistotu; zoru. 
-61J,potl)ef jistotní II kauční <rellcut postupující, po-
hypoteka; -intcreficu úroky stupce. 
z jistoty n kauce; -Ieger cehieren postoupiti komu co. 

dáva.iící n skládající jistotu, <relIltlolll celluloid; -adi, 
kauci; davatel jistoty II kau- fel předmět z celluloidu; 
ce; -feiftung zřízení, dání -fabrif celluloidová-továrna, 
jistoty, záruky n kauce; celluloidka; -gegeujtanll = 
-l'flidlt povinnost dáti II zří-l_artileL 
diti jistotu; t-l'flid)tig po- I trelIulofe buničina, cellu
vinný jistotou n kaucí; -ratc losa; -er5euger výro bce 
splátka jistoty II na jistotu; cellu losy; c-l)nHig(eí0uhftan. 
-dtďeml'fangs - bejtiitiguug sen) cellulosní (látky). 
potvrzení o vrácení kauce, cellulosus buničuatý. 
potvrzení n stvrzenka o ob- <remeut - arbeiter dělník 
držení jistoty nazpět; -fdJetn cementářský; e-adig cemen
list jistotní n na jistotu n tovitý; na způsob cementu; 
ručicí; -inmme výše II su- -behad)nng cementová kryt
ma jistoty; -fllftem jistotní I ba; -cr~eltgcr výrobce ce
soustava; -ndttnbc jistotní mentu; -fttbdl cementovna, 
n ručicí list; -uerfalI pro- cementárna; -fa{fbrcmter 
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palič cementového vápna; 
-fni'fer měď cementová; 
_manerttttg cemelitové zdě
ní; -manerlUerf cementové 
zdivo, cementová zeď; -mor. 
tel cementová malta; -ofen, 
~cmcnticr·ofctt cementovací 
pec j -i'flaftcr-er~cngcr vý
robce cementové dlažby' 
-rol}rctt-er3'Cngcr výrobc~ 
cementových rour; -ftaijI 
cementová ocel; -tvare ce
mentové zboží; -lUafier 
cementová voda; -lvcd ce
mentovna. 

ccmcuticrelt cementovati. 
~cmcnticret' cementník. 
~cmclttict'uug cemen to-

vání; -tHlt'OCCf$ cemento
vúní. 

ccnficrclt, ccnftu:ict'cu po
suzovati, zkoumati, odhado
vati, censurovati; ceururter!, 
mit (of)uť) 'Jil1ftaub líeíl1uben 
zkoušeno a shledáno zá
:,a~Dým (bez závady); cen. 
lltrterte fBemenUl1gilactm censu
rované, zkoušené, přehléd
nuté spisy vyměřovací. 

~cttfor posuzovač, posu· 
zovatel, cenS01:; -coHcghtm 
s bor censorů (při Lankách). 

~eufltr zkoušení, zkou
mání, posuzování, censura, 
posouzenÍ. 

~eltfur-llcijorlle Mad po
suzující II zkoušecí II censur
ní, censura; -bud) censurní 
kniha; -gcfc~ zákon o cen
suře II censurní; e-s-pflid)tig 
podrobený censuře. 

~eltiunlltt zkoušející. 
ceuiut'Ícrcu vi, cenfieren. 

~cniuricrung posuzování, 
zkoumání, zkoušení, censu
rování. 

~cufnr~hlltftanll výtka II 

závada censurní; -bcamtc(t') 
censurní úředník; -bcl}orbc 
= ([enillrlief)iirbe; ein fBemeí· 
jUl1gMct roho ber Ueóerj)rii· 
fllng ber _óef)ilrbe unteqogen 
vyměřovací spis jest (bývá) 
zkoušén censurním úřadem. 
~cufus odhad, vS-měra, 

míra; -bel}orbc odhadní 
úřad. 

centcfimal setinný. 
~cntefiUtaI - bdiďcnlUagc 

setinné váhy mllstkové; 
-cint{)cihmg rozdělení se
tinné; -Iuagc váha setinná. 

~cuti = centi, setina (míry 

n váhy na př- centimetr); -liter 
centilitr; -metcr centimetr. 

~ctttnC1: cent; metriíd)er
(100 kg) = metrický cent 
(100 kg = 1 q); ?lliiener _ 
(56 kg) vídeňský cent (56 kg); 
-gclUid)t centová váha, cen
tové závaží; e-lUcifc na 
centy, po centech. 

ccnirlll ústřední, centrální. 
~c1ttt'1l1-llbid){ag$~a'f)hm· 

gen ústí-ední splátky; _ab· 
tf)cHung ústřední oddě
lení; -aDcI~Ďef)orllc ústřední 
šlechtický ústav j -au{llgc 
úsUední zařízení; -aufta ft 
ústřední ústav j -au~fd)ufs 
ústřední výbor; -baf)n 
ústřední dráha; -bai)uf)of 
ústřední nádraží; -ban ú
střední stavba; -bcf)01:11C 
ústřední úřad; -berg-bllu
llirediolt ústřední horní 
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správa II l'editelství; -belUc' 
gung dostředný n středo
běžný pohyb; -blatt ústřední 
list; -bollcucrebit - banl 
ústřední banka pro úvěr po
zemkový; -Ďud)I)llltuug ú· 
střední účtárna, účetnictví; 
-bttreau ústřední kancelář 
n úřadovna; -caffa ústřední 
pokladna; -eafia-anlUcifung 
poukázka na ústřední poklad
nu; -eommiifion ústl-ední ko
mise; -congrcgathm ústr'ed
ní kongregace; _llircdion ber 
%a6afíaórifen ústřední ředitel
stvc tabákových továren: 
-etmid)tuug iístřední zaří: 
zení; -eiicubaljn ústřední 
železnice; -fiscalamt ústřed
ní fiskální úřad; -gcĎa' 
rttltgs - aUSluCÍ$ výkaz o 
ústředním nakládání n ho
spodaření s penězi, výkaz 
o ústředním obratu; -ge· 
lUaU ústí'ední moc; -IlC· 
IUcrbc-htfpcttor ústřední 
živnostenský dozorce, in
spektor; -{)afcn ústřední 
přístav; -l}auptbttd) ústřední 
hlavní kniha; -f)ei~ung ú
střední topení; -i)of{lltd), 
'f)aUtutg ústl'-ední dvorní 
účtárna; -tnH.lcetiou ústřed
ní dozorství II inspekce; -ht. 
fl-Jcetor ústřední II centrál
ní dozorce n inspektor; 
-ícituug ústřední správa; 
-:-{cttulta~-eout~Clfc kontrola 
ustredlll spravy; -mav' 
peuard)ib ústřední mapov
na; -madHjaUc ústřední 
tržnice; -mcffuug měření 
(ze) od středu; -miIitar. 

rcdjuuugs -bcpartcment ú
stl-ední (centrální) účt árna 
voj~nská; -orllan ústl-ední 
ol'ganj -pferllc~ud)t - com· 
miffiolt ústřední komise pro 
chov koní; -voli3eiblatt ú
střední věstník policejní; 
-i'oftiuf.vcdo1: ústřední po
štovní inspektor; -punU 
střed, střediště; -rcd)ltungs, 
abfd){ufs ústřední (celková) 
účetní závěrka, ústřední 
zá věrka účtů; -regic1:ung 
ústřední vláda; -fd)idjtc 
ústřední vrstva; -fd)lad)t
l}aus ústřední jatky; -fcebc· 
{)orllc ústřední námořní 
úřad; -fid)crltngs - attlagc 
ústřední bezpečnostní zaN
zení; -ftatiou ústřední sta
nice; -ftcUc ústí'ední úřad; 
-ftcmpcIamt ústřední kol
kový úřad; -ftcmpcImadclt 
- ucrfd)fcifimaga!ht ústřední 
skladiště pro prodej kolko
vS'ch známek; -ftJ;tcm sou
střeďovací soustava; -ta~. 
amt ústřední taxovní úřad; 
_ttl~· u. @cbiircn - be> 
mcffuugsamt ústřední úřad 
pro vyměřování tax a po
platků; -iibcrfid)t ústJ-ednl 
přehled; -umí d)aHcr ústi-ed
ní přepínač; -UCl'ltJtlUuug 
ústí'ední správa; -uicl)madt 
ústřední dobytčí trh; -Iutl. 
geu - klirigicrttngs - umt 
ústředpí úřad pco Í'Ízen í 
vozby; -Ividfd)aft ústřední 
hospodářství. 

(tcutra{e centrála, ústl-ed
ní stanice n úřad n místo. 

~eutrtlnfation soustředě-
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ní, ses.třeďování, -centralisa
ce; _ ber íl5er\1.1altung centra
lisace správy; -s-itJitcm 
soustl'eďovacÍ soustava. 

ecntrafificrcn soustřeďo
vati, centralisovati. 

6:entmlismns sOllstředi
vost, centralismus. 

6:cntraHft soustřeďovač, 
centralista. 

ceutrifugal odstředivý. 
6:eutdfugal - mald)htc = 

~eutdiilge; -lmm).lc odstředi
vé čerpadlo n pumpa; _re o 

gu(ator rovnatel odstl edivý. 
<ientrifuge centrifuga, od· 

sti·edivka, probělka 
užívi se v ruských cukrovarech; pro 

cukrúvarl:otví výraz velmi případný). 

ecutrifngicrcu vytáčeti 
(v cukrovarech). 

ccntd).letaI dostředivý. 
6:eutrum střed, střediště; 

-lJo~rer svidřik, Špulíř. 
6:erafht třešňovina. 
<iercfe kruh, cerkl; přední 

sedadla. 
6:erealhm polní plodiny, 

obiJí; -~an!IIcr obchodník 
polními plodinami. 

6:crelJefium mozeček. 
cerelJral mozkový, cere· 

brální. 
6:ercflrum mozek. 
6:crelltoltiaI pi·edpis n kni

ha obřadní, ceremoniál. 
6:ercmonic obřad,. cere· 

monie. 
ccrcmOnteU obřadně; snbst. 

6:- obřadnosti. 
6:cremonien-lJud) o Hadní 

kniha; -Hcib obřadní oděv; 

-meifter obřadník, ceremo
niář. 

6:erefin vosk nerostný, 
cere sin ; -lJleíd)er bělič ce~ 
resinu; -falJrif továrna na 
ceresin; -ltlarenfalJrif to
várna ceresinového zboží. 

6:ede-).ladie smlouva me
zi nakladačem lodního zboží 
a vlastníkem lodi. 

6:edifícat stvrzení, potvr
zení, potvrzenka, vysvědče
ní, osvědčení, průkaz, certi
fikát; _e Uber (2:nH)ebungen unb 
(2:ntfafíungcu certifikáty v pří. 
čině zbavení Madu a pro
puštění ze služby. 

6:cdifícatiolt ujištění, po
jištěnÍ. 

6:edtfícator potvrzovatel, 
osvědčovatel. 

certificiercu po·, stvrditi, 
pověřiti, vysvědč,iti, ujistiti, 
certifikovati; certiiícierte íHnb o 

rif certifikovaná n potvrzená 
n stvrzovací rubrika. 
ťcdiodereu = certificimn. 
6:crtiOrlerltugs - daufel 

doložka srvrzovací. 
cessante ca.usa cessat 

effectus pj'·estane-li příčina, 
přestane účin. 

cefftlJd postupitelný. 
6:cf1ibWtiit postupitelnost. 
ccjfiercu přeRtati, ustati. 
6:effiolt postup, postoupe-

ní, cese; odstoupení; list 
postupní; převod. 

6:effiouar (-ar) postLlpník, 
nový věřitel, cesionál'. 

6:cffiolt$-cntgdt úplata za 
postup, postupní úplata; 
-fod)erltttg pohledávka po-
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stoupená n Z postupu j. -ur- _ltlaren-falJriftovárnašamo
fuube postupní listina; -úer- tového zboží. 
trag postupní smlouva; 6:f)am).lagncr - falJrif to
-uormed záznam postupu; várna na šampaňské; -fcUc-
-Iveg postup; im _mege po- rei sklep šampaňského. 
stupem; c-Itleife způsobem 6:r.llm"l"uou-"iid1,ter pě-
n na způsob postupu. 'J 1"" o 

6:effu$ (cessus debit.or) stovatel žampionů. 
postoupený dlužník, cessus. ,~~amíliou ~ápasní.k (l?~i 

ceteris paribus za okol- za\ ?dec~), b<:Iec, bOJovmk, 
t ' d' k·· k t· hrdllla, samplOn. nos i n po mllle Jllla s eJ - trr. 'h d Vt v t' ny' ch I \!!-.,auce (fr.) na o a, s es I, 

. . . možnost výhry· dobrá na-cf. (,kulka confer) srovneJ. d v· ' 

6:~alJlolte (fr.) vzorek, ša- eJ/i. v 

bl ona \!!-'Jauge smena, výměna, 
6:f)airs žel. šérv, vedení směnný obc~od. 

ložiskových komoi~; -beHage ~f)aos smes, nelad, zma-
V'j Vl d' I v· k 'h temna. zmatek. pn oz;:a ve em OZlS ove o; ..r. t' , • ..r. t' t 

-~iilfte půlka vedení ložis- ,,,,ao t1", ,zma eny, zmo a-
1, 'h· tr. Vj'b lny. neladny. ,o ve o, -nu 'Je z a e {ve- irr. r· ';' v , h d 
dení ložiskového; -fteUultg 'b''J~P).lc- et"C sapove e -
postoj vedení ložiskového; va 1, sap. , on . 
-itrebe podpěra vedení 10- 6:!jav!aItiJe~en, ber =c1I1e 
líiskového; -úerbiubung chaptahsovam ':llla. , 
spona .vedení ložiskového. I V 6:!jar - bon!lerltag . z~len,Y 

6:ljaft3a (®d)U9all~3ief)ungíl-1 ctvrtek; -f!cttag ,v;eliky pa
~eremonie) sproštění od pÍ'Í- tek; -fam,1tag bIla. sobo~a; 
padného leviratu (manzelství -ItlO~~ t,Yden vehkonoclll 
s bratrem manželovým [u židů]). n paSl] ovy. 

6:~aHo-graíl~ mědirytec, 6:~arafter znak, značka; 
chalkograf; -grav~ic mědi- . ráz, povaha, charakter; 
rytba, mědirytectví, ch alko- vlastnost, přirozenost; dů
grafie. stojnost, hodnost, stav, jmé-

6:ÚaloU).le šalupa (člun pii no, název. 
velkých ioních). 6:liaraftcr - befd)affeu~eit 

«I)aluvpc chalupa. ráz; dJ-miif7ige :j3eníiolt vý-
6:f)aIu).lvuer chalupník. služné n pense dle hodnosti; 
6:fJamotte ohnivzdornáhlí- -ilcufiou ber m3it\1.1C hodnost-

na, šamot; -miirtel ohni- ní vdovská pense; -fd)ilbC o 

vzdorná malta; -Hein, -31c- rung povahopis; -ta~c taxa 
gd šamotka, ohnivzdorná hodnostní n z hodnosti ;-~lt!l 
cihla; -ltlanm-er3euger vý- vlastnost, stránka, rys po
robce šamotového zbOŽl; vahy, povaha. 
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d)a~aftctlfiťrlm vyznačiti; G:f)auuiuift národní pře-
líčiti (povahu), charakteriso- mrštěnec n výstředník, šo-
vatí; ne!) _ vyznačovati se, vinista. " 
jeviti povahu. G:f)cd' poukázka bankovní, 

G:l}a~aftctiftif povahopís; pokladní, ček n šek. 
ráz, povaha; charakteristika. G:l}ed'-b{allfdt šeková vý-

G:f)araftctiftifou znak. pl~ka, ~ek~vý bl~Jlket; -bud) 
d)ttraftctll1iid) svérázný, klll~a se~u; -li,lld)d-lieJjt}~: 

zvláštní, význHčný, v}'razný, maJitel v seko,vJ;sh . kmzek: 
charakteristick:)'. ,;,COlltO sek ov;,>; ucetv' _eoll,to

G:l}argc (fr.) důstojenství, t,l!f)a~er maJItel bs~~ve!~~ 
důstojnost šarže; úřad, po- uctu,' v-;be~~cvf)r o,~ o s 

t n" sl' vzba' na' klad brv'l'_ \ kovy; nzem sekove, -tuefell s ave 1, u, , V" v k 'v k . t ' v d' k . st zanzenl se ove, se -ovnlC Vl. me; av a, povll)no . v' v d 
G:r.a~nict stežejka kloub G:f)ef v pl:edsta-;eny, p:'~-I 

k I 'J " nosta, redltel, pan n maJlte 
o eno. , d šéf' d'oeuvre (f ) G:f)arpie cupanina, tí·epeni. za.vo u,. ,'-;- r. 
crr..t crr. t - Oarta mlstrovske dllo. 

• ~'lat a, ~'Jat e - '. G:f)emifaIicu-f)iinDlet ob-
l.st. \ h d 'k h 'k I' . G:f)artcfc starý nepoUe b- c o III -. c eml a :eml. 
ný papír; špatné písr::ro. (ff)cllufct chemik. 

d)artetu (ongU naJmouti d)cmHd) chemický; _C ~a~ 
loďi s mužstvem. JírU chemická továrna; _ci3 

Cha,rtia.ticum poplatek ~aboratoriltln chemická pra-
za psaní, písemné. covna n laboratoř; _c íffiči~ 

G:f)atouille pokladna. je!)erei chemická prádelna; 
G:f)atoutrrcutifd)Iertruhlář _~tecl)niíe!)e 0e!)níe chemicko-

pokladen. technická škola. 
G:f)auffécsilnice, nasypaná G:l)cmifdteu-fabrU továr-

cesta. na na náprsenky; -mad)et 
G:f)llufiéc-arbcitcr cestař; hotovitel n výrobce lláprse

_bau silniční stavba; -gdll nek. 
mýto, mýtné; ď)-miif!ig)a~o G:f)CttillC šňůrka, třáseň, 
silnice, po způsobu Sllmc; šenijka. 
-fichl štěrk; _tua{jC válec G:~CttmCtt - er;;cuger vý-
na rovnání silnic. robce šenijek, šňůrek, třásní; 

d)auffieteu štěrkovat!;. cin ,_watcufaÍlrif továrna šeni
~anb _ zr.izovati, stavetl v jového zboží. 
zemi silnice. G:Meatt! (fr.) úskočnictví, 

G:f)attbilltSmUs přemrště- úmyslné týrání, tr.<,znění; 
né vlastenectví. národní ne- háčky, úskoky; pl'ekruco-
snášelivost, šovinisi'l1Us. vání. 

«~ieattettr tryznitel; pleti
chář; překrucovač. 

,ď)icattificrctt, djicattictcu 
týrati, sužovati koho; úsko
kŮV hleděti, pletichy strojiti 
proti k{)lUU, 

G:f)iffer, G:f)ifftC číslice, 
cifra; tajné písmo, znamení; 
zkrácený podpis; šifra. 

G:l)iffer-anteffe šifrovaná 
adresa; -fd)rift šifrované n 

tajné písmo, tajnopis. 
(fl}iffottnierc prádelník, 

skr·íň. 
djiffrierett psáti tajným 

písmem n šiframi, šifrovati. 
(f~m-farpetcr čilský ledek. 
G:flittll-effcll3 tresť chinová; 

-dttnc kůra chinová; -faf~ 
chinan; -fattre kyselina chi
nová; -fiIlier čínské stříbro; 
-filbet-getiHlje náčiní z čín
ského stříbra i -fHbcr-wa~ 
ten-falirH továrna na z boží 
z čínského stříbra; -wttr3d 
kořen chinový. 

tff)iro-grapf)( ttm) rukopis, 
vlastní ruka; dlužní úpis; 
-grapl)at-gliiubiger věřitel 
na pouhý úpis (bez hypotéky); 

d)-grapf)atifď), ď)-gralJ~ifdj 
rukopisl1:)7; upsan}'; -ttjlJo~ 
grapl)ic rukotisk. 

G:f)irtttg ranhojič, ran
lékař, chirurg. 

G:l)irutgie ranhojičství, 
ranlékařství, chirurgie. 

djirttrgifd) ranllOjičský, 
ranlékařský, chirurgický; 
_c 3nftrnmentc chirurgické 
nástt·oje. 

<IfJlor-iitl)er chlorový éter; 
-bCtt6tjI chlorid benzoylnatý; 
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-falirif továrna na chlor; 
-gas chlor; -faIi(um) chlo-
rid draselnatý; -lalf chlo
rové n běličské vápno; -ma~ 
gttcfium chlorid hořečnatý' 
-ttatt'Íum chlorid sodnatý ~ 
obecná n kuchyňská sůl ~ 
-priiparate chlorové p:H: 
pravkYi -pf)tjtaI-fiitttc kyse
lina chlorofytová; -quCa
fi!bcr chlorid rtuti?nat.ý i ka
lomel, rohová rtuti chlorid 
rtnťnatý; -riiudjcrttttg vy
kuřování chlorem; ď)-fattr; 
e!)_ianre~ Sťali chlorečnan dra
selnatý; -fiitttC kyselina 
chlorečná; -waffer - ftoff
fante kyselina chlorovodí
ková n solná; -~inf chlo
rid zinečnatý; -5httt chlorid 
cínatý. 

G:l}Iotofotm chloroform. 
ď)Ioroformicrcll chloro

formovati. 
<If)oeoIafe, G:flocolalle čo

koláda; -falirif továrna na 
čokoládu. 

<I~oIcra úplavice, cholera; 
_noftra~ domácí cholera; -lia~ 
rad'ett baráky cholerové n 

nemocných cholerou; -COut' 
mifiiou komise cholerová; 
-lleJcetiou výkal cholerový; 
-ciufď)levpttttg zavlečení 
cholery; -evibemie nákaza 
cholerová, cholera; -fail 
onemocnění cholerou; -!lC~ 
fal)r nebezpečí cholery; d)-~ 
hanl nemocný, stižený cho
lerou; -fpita! cholerová ne
mocnice; -tropfcm kapky 
cholerové; -Ílodcf)rttttgclt 
opatření proti choleře. 
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«fJoleril'er cholerik. 2htitaIt chromolitografick,ý 
dJoledfdJ cholerický, hor- závod; dJ-pf)otograpfJifdJe 

kokrevnv. 2{uffaft chromofotografick,ý 
«fJor chor; sborový zpěv, závod; _tijj.lograj.lf)ie barvo

sbor; kůr, kruchta; -frau tisk, chromotypografie. 
í'eholnice; -gefaug sborový d}ronifdJ občasný, chro
zpěv; -r,ťrr kanovník; -re- I nick)', vleklý; -ť $ťranff)eít 
geut ředitel kůru, hudby I vleklá n zastaralá nemoc. 
kostelní. I tÍ)roltologiídJ dle postupu 

«fJoteogtapf) choreograf, I času (spořádaný), časově po-
skladatel baletů, stupný, chronologický; _e 

dJOteo!1t~pf)ifdJ choreo- 2rn~aiige výňatky spořádané 
grafický; _e~ :med choreo- dle postupu času; v.\'ňatky 
grafické dílo, balet. chronologické; _e DrDnullg 

«f)odft chorista, zpěvák I časov}' pořad. ' 
ve sboru. I «f]urgefb hor. kusné. 

«f)tift kí'esťan; _abeub i <iidJode cikorie; čekanb. 
štědrý večer; -baum vá- I «idjotien-biltteu sušení, 
noční stromek; _matU vá-I pražení cikorie; -eqwguug 
noční trh i -tag Boží hod I výroba cikorie; -fabrU to
vánoční. I várna Ilacikorii; -' 11. §'taffee-

«fjtíjteu-Ief)te nauka kře- futrogat-fllbrU továrna na 
sťanská, učení křesťanské; cikorii a kávové náhražky; 
-(ef)r- gegenjtaube - f)ihtbfer • -í1.luqc[ čekankový kořen. 
obchodník křesťansk}'mi i <Iiber-cr5eugCt v3'robce 
učebními předměty; -fd)r- ijablečníku, mestu. 
5cugui$ vysvědčení n prů-I' <Iigllrre doutník. 
kaz o cvičení se v nauce <iigarrcu-abfaU odpadky 
křesťanské. doutníkll; -arbcUet dělník 

<If)tifteuf)eH křesťanstvo. I při výrobě doutníků; -er
«I)tiftcutf)um křesťanství, 6euguug v,"'roba doutníků; 

náboženství křesťl1nské. -fiftdjcn bednička na dout-
d)tifHidJ kl"esťanský. níky n ocl doutníků n s dout-
<rr,rom-gdb chromová níky; -lpit;c špička na dout

žluť; _gritn chromová zeleň; nikv. 
-rot~ ,~hromová .n~mělk~, <Iigatcttc cigareta, papi-
rakousKa chromova cerven; rosa. 
dJ-fancr; d)_jaurť~ Sťali cln'o- <rignrcttcn -f)iiHcn ciga
man draselnatý; -fante ky- retová trubka, trubka ciga
selina chromová. rety; -pavlet - abjuiticrct 

<If)tťlntO-Htf)ograv{Jie ba- upravovač cigaretového pa· 
revná litografie, barevný ka- píru; _Vnpict-biid)d-fabtil 
menotisk; dJ-Ht'ílogtnpf)iidjc továrna na knížečky cigare-

z posledního vydání uspořádaného podle původních 
rukopisů přeložil Dr. Em. z Čenkova, s úvodním 
slovem k novému překladu od Jaroslava Vrchlického 
počalo právě vydávati Nakladatelství J. v 

Román sociální, se základním tonemryzí:lidsko
sti je moderní četbou, takřka knihon časovou. Dnes, 
kdy sociální otázka stále dftrazuěji buší na brány 
spo~e~nost!, k~y r:~by~ženství utrpení a soucitu pod
m~;mJ,e o ~' stale sn'Sl vrystvy,bude. čet.?~ Hugových 
"Bldmku . sk~teč~ou fotreybou~y?oporncuJelne slavný 
ron:á~ v~líker!m. eeskym ct~narum ?ez rozdílu jako 
vehke d,lo basl1lcké, epop.ej moderl1l, knihu, jež dle 
slov slavného svého autora .má za -základ bratr
ství všech a pokrok za metu poslední". 

"Bídníci", arcidHouměni francouzského jeví se 
v mistrném překladu rytíře z Čenkova v ~e]é sv{ 
velebné grandiosnosti, jelf dovede čtenáře uchvátiti 
rozrušiti. . ,-. 

vycházejí v sešitech elegantniůpravyO 48 stranách 

a lze 
sešitů 3 zl. 

po 1.5 kr. 

na 10 seši.tů 1 zl. 5(J kr., na 20 
s poštovní zásylkou. 

zašle sa každému sašit na ukazlm. 

odebÚ:ati nebo předplatiti v každém 
zejména v 

J, y 
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to vého papíru; -ipednfita, 
ten-bedauf$-befngniS oprá
vnění k prodeji cigaretov}'ch 
specialit; -ií.JcciaHtiiten
vcrfd)lcif1- tarif proqej ní n 

prodavací sazba pro ciga
retové speciality; -ipii,c 
špička na cigarety. 

íIiment (beraH.) ciment, 
míra na tekutiny; -nmt. 
<íimcnticramt = 2ftd)"mt. 

dmenticren cimeniovati. 
cejchovati; vi, aid)ett. 

drca okolo, asi; _ bor 
jiinl Saqrel1 asi před pěti roky. 

íIircuhtr (l,U oběžník, 
okružník. cirkulář. 

dreullÍt oběžný, okružný, 
cirkulární. 

íIircnhn-rcfcript oběždk, 
oběžné nařízení, oběžnikový 
Teskript; -íd)rcibcn oběžník, 
oběžný list; -bCtfiigtmg, 
_bctotlnumg oběžné n oběž
níkové nab zení i -berorh· 
mmg$bfatt oběžníkov}'věst
ník. 

íIh:cu{athm oběh, krou
žení, cirkulace. 

«h:cu{athm$- bauf cedu
lová banka; -bogeu oběžn}7 
n cirkulační arch; -p!l\.1ierc 
cirkulační papíry; lm -\tlcge 
{) běžníkem, cirkulářem. 

drmHcrelt obíhati, kolo
vati, kroužiti, cirkulovati. 

Circulus kruh; _ vitio
sus bludný kruh. 

{fiteum -dflon o bl' zka; 
_fcripthm opis; -itllutten 
okolnosti. 

~ifcIcur čekaník. 

ci;eHeren čehniti, ciselo· 
vati; vyřezáváním n ryti
namizdo biti. 

íIiiterne vodojem, jímka, 
cistprna. nádržka na vodu. 

«ifietíum-\tlnggClt želez
niční vůz n vagon s cister
n?u n jímkou; cisternov}' 
vuz. 

íIttat citát, uvedený do
k)~d, uváděné místo; ob
SllKa. 

4IHllthm citace, uváděni 
dokladů, dovolávání se, do
kládání se; obeslání, obsílka, 
vyzvállí; ((gblct) vyzývací list. 
~Hatiolt$ -ebiet obesílací 

list n edikt. vvzývací list n 

ed,ik~; -gefuťfJ ~ádost za obe
siam n vyz\'an!. 

citietett obeslati koho, dáti 
si koho zavolati; uváděti, cito
vati co; du @efe~ _ dokládati 
se zRkonem, citovati zákon. 

íIiticruug = ~itatiOll. 
dto ((U rychle, hbitě. 
íIttl:OUCU - ~ihtMet· citro-

nář; -faft citronová šťáva; 
-faute kyselina citrouo\'á; 
-id)a{e citronová kůra. 

duH občanský, civilní; 
mírný, levný; ~er 'l3rei~ nlÍrná 
cena. 

4ItbH ,ub,t. občanskýn civil
ní oblek; tm _ v obč.anském, 
civilním obleku; -amt občan
sk,' II civilní úřad; -angeh~, 
geufJcit = -Iad?e; _Ilujtefhmg 
civilní služba; _at;;t ci
vilní, občanský lékai'; -be' 
l)iirhe civilní úřad j -cllffe (o b· 
čanská) soukromá pokladna; 
_colluuiffiit civilní komisař; 

Něm.-česká terminologie úřední a právnická. 17 
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-" ll. (Krtmiuar-jufti6-PUI~i$! zákon o civilním sporu n 

občanská a trestní soudní ~ procesu; -procei$ - OrbUultg 
praxe; -Ílicuft služba civilní civilní soudní řád; -rcÚjt 

občanská; -cgc civilní, právo občanské, civilní n sou
n občanské manželství;. kromé; t-red]tfiÚjsoukromo. 
-e~ťquťut soukrom:)' exe-: právní; c-red)tlid)ei) .\15erfal)ren 
kvent; -friid]te právní, ob- ~ řízení o věci soukromo
chodní požitek, výtěžek; právní, řízení před civilním 
-g!~ufs civilní, občanskj', soudem; -red]ts-Ilugefegeu. 
pozltek; plat; -gcomctcr CI- i 6eH soukromoprávnÍ věc' 
vilní, zem~m~ř!č n ge511netr,i . -t'edJt$ -g.cic!) -gcliuug záko~ 
-gcrtd]t CIVlll11 n obcansky nodarstVI v oboru soukro
soud: c-gct'id)trid] civilního mého práva; -red]t$-lucg 
soudu; -gerid]fs - bcpofiten- pořad práva civilního; -dá). 
autt schovací úřad civilního ter civilní soudce; -tid]ter
soudu; -geriÚjts-bcrfafJrcu amt úřad civilního soudce, 
c~~lní soudní řízení; řízení civilní soudcovství; -fadJc 
cIvIlního soudu; -gcfcJ,l-liud] občanská n civilní věc. zále
o?čans~Ýn civ:ilní~á~o~(ní~); žitost (Pr:á:ní); -fid]crl)cits
-mgcmcur Cl vllm lllzenyr; ltJad]c CIVll111 n občanská 
-htgenieur-corps sbor civil- stráž bezpečnosti; -ftaats-
ních inženýrů; -iugcuicur- auficfhtttg ci vilní státní služ
fd)ufe škola pro civilní in- ba; -ftaats-bcamfe(r) civillJí 
žen:}'l.Yi -jUrt$Í)Íctiousllorm státní úředník; -ftaats-fle~ 
civilní jurisdikční norma; bienj'tcte(t) civilní zl'Ízenec 
-tfCtb občanský n civilní státní; -ftaat$-l:Iieuit občan
šat; -faubcs-commiffiir ci- ská n civilní služba státní; 
vilní zemský komisař; -Hne -Haub osobní stav' stav ci
(be5 Sťaifer~) výdaj na nej- vilní II občanský;' -Haub
vyšší dvůr; -miilld]en-pe1!~ gerid]t soud občanského 
fiouat civilní dívčí pen- stavu; -itaukI(e)$-liiid]er ci. 
sionátj _. ll_ 9JIHitiirluMfJe vilní stavové kmhv II (civil
občanská a vojenská stráž; ní) knihy o osobním stavu; 
-partci civilní strana (ten, kdo -ftaub$-adeu civilní stavové 
v trestním řízení žaluje Q soukromou na- spisy n listiny; (civilní) spisy 
hrad~); • -pcufiou civilnf vý- II listiny o osobním stavu; 
sluzne II pense; -l.lcujlous- -itaub$-amt civilní stavový 
jout'lla! denník civilního v:}'- úřad; (civilní) úřad pro ve
služného; -peufioll$-flJftcm dení osobního stavu; -ftauM
soustava civilllího výsiuž- gcfet, zákon o osobním sta
ného j -l.loHsci-ll.lad]c civilní vu; -ftauM-regiftcr civilní 
policejní stráž; -proccf$ ci- stavový rejstřík n (civilní) 
vilní proces; -j.lroeef$-gcfet; rejstřík o stavu osobním; 

11& za aa.z.J&lW J.&SU ~ I&W&.4 
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;., "b "1' sta ruug rozdi3lení v třídy; -itltuv~-~t4-UU ~ ?IV~ n.l . ~- _'e k .. ".. třídní učitel', -lotte~ vová hstma II (Cl Vll tll) hstma -< H~H 
o stavu osobním; -fteucr- rte třídní loterie; c-mii~ig 
erecutOt civilní .?erní. e~e: dle tříd(y); -lteuer třídní daň; 
kutor; -ftolgellur CIVI111 -berjct;Ultg roztřídění; -~iC{ 
štolné, civilní štolový po; účel třídy. 
platek' -ftrafliotc soukromy (K(aifi~c~tio~ \rozl~!ídění: 
pokut~ý pos,:l; :ivil~í posel ocenění urcovam n pl'lrknutl 
z pokuty; -lttat-gettd)! ob- ceny, z~ámky, třídy, klasi-
čanský trestní ,soud; -I,traf- fikace. , 

f b v k t est111 za (K{aifificatiolts - ltu$!tJets 
gc cl; o _ ca~s y . 1:, - třídní II kl asifikační vy kaz; kon ; -ltrett Cl,vlln;. sp,or , 
II rozepře; -tagha ClVl~ru II -edculttut$ nález tří dm II 

občanská taglie, odmepa; roztHďovací n klasifikační n 
-trad}t občanský ~roJ ~ o pořadí; -1ifte Uídní list; 
oblek; _ttllltuug obca;nsky -f\:Jftcm způsob třídění; -~t~· 
II civilní sňatek; -berbteuff- ffJcH roztřiďovací n klaslfi
frcu; občanský n civilní z~- kační rozsudek. 
služný kříž; -berf,!9rClt Cl- dai11ficiercu (roz)tříditi, 
vilní Hzení; -bedal1cltfd]aft klasitikovati. 
civilní pozůstalost; -beriOt~ (Haifificienmg.

n 
třídění, 

guug civilní z,:opatření; roztřiďování, klasmkace;_ 
civilní úřad; e-bctloc9ltug$' ber @riillbe (roz)třídění, zařa
beted)tigt oprávněný k civil- dění pozemků~ 
nÍlnu zaopatření; -berluaI, (Kfattfe úvoz; průsmyk; 
tuug občanská .. n ,civi~~í klášterní cela. 
správa; -luaÚjc Cl~llll straz; (Kraule{ doložka, připoj ení, 
-ltJ~d) - ?t'Jllt}t ~~lzenec II dodatek, výhrada, ~Iausule. 
organ ClVITl1l straze. Clausula = ~lalllel; _ cas-

cIariercn zapraviti clo satoria derogatoria rušící 
z lodi' obd1'Žeti z celního doložk~; _ salvatoria obme-
úřadu 'listinv. . zující doložka II v.ýhl~ada. 

(Kfarierung$ - liyte! stvr:- daltftdierclt dolozkou. ~ 
zenka o zapravem cla z lodI; výhradou opatHti, obmezltl 

~f!c!cI~dr.ýdeje při placení i CO~íattfur (u)zavření; zá
(Klaffe tfí~a,. oddě]~ní; --:;ll mek; klausura; _arbcitklau

bťr ~ollcnr~qrau6tger tndy ve- surní práce. 
řitelů konkursních. v. (K{abtatttr ~lávesni~e, ~l~-

(K{affcu-afJtl)eihmfl_ 0é!.d!-'- vlatura; -tajte klapka, kla-
lení třídní; -liCIl.lttl$tlem I ves. 'O'v 

třídní vědomí; -bud] třídní (K(ltbier-a!,t$!et9cr pUJc~-
kniha Uídník; -ehttl)ci, vatel k],iViru n pIan; -aU$' 
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~ug klavírní v~'tah; -bCtU- eoafifiereu fiď} spolčovati 
iď}ueiber dělník klavíruích se, spolčiti se, sdružiti se. 
noh; -maÓ}er klavírník; (Ioaritiou spolek, vše obec
-birtuofe virtuos na klavír. ná jednota; spojení, sdru-

(I(earauee celní listek. žení, koalice. 
<Heartttg klíring; -couto (Ioafitious - rcdjt právo 

klíringový účet; -bcrfar,ren spolčovací. 
klíringové řízení; -beder,r toaptiercu přizpůsobiti, 
obchodklíringový, řízení koaptovati. 
klíring·ové. . (IoeadIClt-faliriť továrna 

(I{crus kněžstvo, ducho- na kokardy. 
venstvo. (Iodjcniffe červec; -far. 

<Hiď}é obtisk, deska ste- b~ttfabrif továrna na nacho
reotypní, klišé; -fabrieation vmu 
výro?a klišé.. v Vv (Ioeolt,;!-r,ihtMcr obchod-

(Ibcuí chranenec,. svere-/ ník zámotky n kokony: -fic. 
nec, .opatrovanec, khel;t. Der vařič zámotků n kokonů. 

(I!tcuíef ochrana; zakaz- " 
níci, odběratelé, klienti; er (Io~~~. zak:JI1mk, ko~ex 
9ai e-e grúfie _ mnoho jich starozltna kmha; rukopIS. 
zastupuje. <fobieiff dovětek, kodicil, 
~Hquc spl·eženst,·o, stra- dodat~k. k závěti~ v 

na, klika" (IoDtctUar,daujef dolozka 
(I!oaf(e) stoka, jáma, žum. dovětková, doložka kodicilu. 

PRo kloaka. eODieiffadjď) dovětkový 
(I{oict závěra; záchod, kodicilový; _eB Zlled)t práv~ 

kloset. z dovětku n dovětkové. 
(I(ub klub, kroužek spo- (IoDificatiou sestavení se-

lečens.ký; uzavřelJá společ- pisování, sepsání n seFadění 
nost, ,lednota; _ ber @5taai0· zákonů, zákonodárství zá-
beamten klub státních úřed- konník, kodifikace. ' 
níků.. _ eODifidetenzákonem upra-

Co., Che., Comp. = <.í:om. viti, v zákon sestaviti uzá
j)agl1te, ~Ol11j.\aglloll společnost, koniti kodifikovati co. ' 

I v 'k ' spo ecm -. (IoclCiftell~ soužití "polu-
,e~llg1tnerell. sraziti se, bytí. ' 

~htJ, se i. c?agu[terte0 m[nl sra- (Iognae-ljiiuDlcr prodavač 
zena, slita krev. koňaku. 

(Ioať';! koks. ťíogu"! krevní příbuzný. 
(Ioafs - bCtcitltltgsanftart I ťíoguition rozhodnutí; po

továrna n v.ýrobna koksu; znán], 
-fllbrif továrna na koks; toljiireut souvislý. 
-Iucd koksovna, koksárna, I ťíof)iirc1t!, (Ioljiij1on sou-

držnost. souvislost, spojitost, 
koherence. 

toliiirieren souviseti. 
G:o"indl'leU5 shoda, shod-

nost (známek, dílků atd.), 

eo"iueibtereu shodovati se 
n shodnouti se (u stupnic, měr atd.). 

G:Oltll,;! souložení, tělesn~ 
obcování; _ aU(llióm souložiti. 

(IiiHbat bezmanželství; 
bezženství; bezmužstvL 

(Iolicitaut spolu~Čl:stní~ 
dražby, spolu kU'puJ! ?I, pn 
dražbě, spolul'odavaJlSl. . 
C~lis posta.ux postovm 

balíčky. 
eoUaieta{ poboční, po

stranní. 
G:oUateral - eť6fď}aft po

bočná posloupnost dědická; 
_bertualtDte(r) poboční pří
buzný. 

(Io'naHou porovnání, srov
míní kolace; _ ('2Xmed)1lul1g) 
tn bel~ \.j3fHd)tll)eH v~o.čtení .",~il 
povinný;, '7 :011 ,getltftd)ven Il3Jwn. 
ten propuJcem n udelem du
chovních obročí. 

eoUatiouiereu srovn( á-
v)ati, porovn(áv\a,ti, kola,c~o
novati' ~once\lt mll ber IRem· 
jd)rijt _' srovn(áv)ati koncept 
s čii'topisem. , 

(Ioílatiolltcrtmg srovna
(vá)ní, porovná(vá)ní, kola
cionováni, 

(IoUathmteruttg$ - gebur 
poplatek za srovnání. 

(IoIlatiou';!-reď}t udělovací 
n kolační právo. 

G:oIlator podací pán, udě
lovatel obročí. 
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(Ionatur právo udělovací 
n obsazovací; propůjčení, 
udělen í; obvod farnosti, far
nost, kolatura. 

G:o!Ianbation, (Io llauMc< 
ruug schválení, kolaudace. 

eoUauMercu schváliti, ko
laudovati. 

G:oUalll'lteruugs-aeten. ko
laudační spisy n listiny; 
_eommiffhm scl:valovací fl 

kolaudační komise; -frage 
kolaudační otázka; _maugel 
kolaudační vada II nedosta
tek; _j.lrotocof( schvalovací 
n kolaudační protokol; -bor· 
fÓ}rift kolaudační předpis. 

G:oUeetaltt sběratel, ko
lektant. 

<foUedc sbírka (k úče
lllm dobročinným), kolekta, 
snůška. 

G:oUecteu-bogen arch sbír
kový' _[JUď) kniha sbírková. 

(I'oUl:ctiou sbírka, sebrání; 
vzorky druhv; kolekce. 

eoUeetib šouborný, J::r~
madn)é-, úhrnný, pospohty, 
vespolný kolektivní; _eUnler. 
jd)rift hr~madI1Ý, kolektivní 
podpis, 

(Iollcdíb - begriff hro-
madný pojem;, ,_ciug~b~ 
hromadné podam. podam 
několika účastníků; -faf)r· 
lade kolektivní jízdní lístek 
(lístek k jízdě na více drahltch); -g e'" 
felfiÓ}aft společnost podíl
níků' _farte = _fal)r!arte; 
_regÚimatio~. hromadná le~ 
gitimace; -pafíe hromadn: 
pasy; _perfou hromadn~ 
osoba; _procurlt hromadna 
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n ~olektiv~í ,pro,kura;, -Ut~ I vJ'ch kusů, balíků, beden, 
tfictl spolecny n uhnmy roz- i zavazadel. 
sud.ek. v I colIibictClt odporovati si 
~olIedUt sberna, kolek- vespolek. ne~hodovati se 

tura; -e-geburelt (ber '13iarrer) příčiti se'; _De G:rbserWirungel{ 
kolekturní poplatky. přihlášky dědické sobě od
~orfega, ~olIegc spolu- porující. 

úředník, druh v úřadě ko- ~olIicn-berfdJhtf$ závěrka 
lega. 'n pečeť na kusech Iláklad-
~oUcgiaHicratJ)ltng sbo- ních, bednách, balících, za

rová porada: -gclb = G\:orre. vazadlech. 
gieng:fb kolejí1í p,lat, kolejné; ~omfio,!! spor, r?zpor, ne-
-gcrldJt sborovy soud' -fl). shoda, srazka, kohse. 
itcttt sborová n kolegiální ~omfione-eut'ator zájmo
soustava; -bet'faffung ,;bo- vJ' opatrovník; opatrovník 
rová ústava. v rozporu n kolisi j -faU pří-

eon.~gi~!(iidJL ,sborový; pafl rozporu n k~li~e. 
kolegralm, druzny, SVOl'Il\" ~of!o IitaU bahk, berl na, 
-ť íBef)anblullg sborové n kVo~ zavazadlo, kus (nákladový); 
legiální jednání o "m: _ \)er~ -bet'fdJfnfe závěrka n závěra 
!ianbe[n jednati o iem sborově kusu n kusů, zavazadel, ba-
n ve sboru. líků. 

~offcgiaCitiit druŽlJost ~offocatiolt umístění, ro-
svornost, kolegialita. ' zestavení, pořadí; pořadí 

~orrcgiat člen ka"itulv věřitelů v konkursním ří-
kolegiát. '"' zení. 
~offcgiat-capiter kolejní, eoUoeictClt umístiti. 

kolegiátllí kapitula', -firrt}c ~orrocutiolt rozhovor, roz-
k I ., 'k mluva. ~o v egl a~lll ostel; -itift pro-
boststvJ. ~offufiolt tajné dorozu-
~offcgicn-gdb = G\:orregíat. mění, úskoky, pletichářství, 

getb; -gclbct'beitehmg 08VO- tutlání, navádění, přemlou-
b d l vání. ození o kolejného. 

Ir ~oUujhHt~-gcfaljr nebez-
.foUegiltttt sbor; kolej, pečí tajného d-orozumění at"; 

vysoká škola. -f)aft opakovací vazba 
<!:om bedny, balíky, za- (vazba k zamezení tajného 

vazadla, kusv nákladní' dorozumění .td.). 
-figmifieru!tg~~tttatctial po: ~olo1tiaf-lialtbd koloniál
třenyn materml k(úřednímu) ní ollchod; -tvat'e zboží 0-

uzavírání n pečetpní balíků' sadllí; -lI.lat'cltf)altbeI ob
-berfd)luje = G\:orroNric\l[lli~: chod koloniiJloí, obchod 0-

-~cidJett známka náklado: sadním zbožími -3ltďct' cukr 
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osaunÍ ev '"hn. smy,lu slova cukr ~ontbiltation seřadění, 
třtinovj·). spojování; srovnáváni, uva-

~o{ottie osada. žování, úvaha; složitost. 
~oroltil-atiolt zakládání, cotttlliuiet'clt sestavovati, 

, uvažovati. kombinovati. založení osad(yl, osazenI, . 
kolol1isace. ~ontfodablc (G:inipi:inncr) 

co{onHicrelt osazovati, 0- drožka. 
sady zakládati, kolonisovati. ~otttfodallfe-liciií;ct' ma-

jitel drožky. 
~o{oltiiiet'uug osazování, ~omitat stolice, komitát. 

zakládání osad, kolonisace. ~olltité výbor, komitét. 
~o{oniit osadník. ~ommaltbcur velitel, ko-
(!:oIounabe sloupoví, slou- malldérj -ft'cu~ kí-íž koman-

pení, sloupořadí. dérsk{-. 
~oIOUtte řada, sloupec, ~onHna1tbit - adieugefeff' 

kolona. fdJaft komanditní akcioviL 
~O{OltltClt-btiiďe pilířový společnost; -gcjeffid)aft h-

most. manditní společnost; _ge' 
~ofoquilttc kolokinta, zá- íeff(cf)ajt aui ~ctien komauditní 

mořská okurka. společnost na akcie, akciová 
~oIoriet'-altftaIt ústav ko- společnost komanditní. 

lorovací. ~olmnlmbitc pobočn~' 
eofortct'cu barviti; okráš- odštěp"ý závoJ; komanditní 

liti, ozdobiti, kolorovati. společnost. 
~o{ílodage roznáška II ~olttmaltllite1t - chtfagc, 

rozšiřování tiskopisů; kol- _gelb vklad homanditisty. 
portáž; -liudJliiiub!cr kolpor- ~oltttttallbitiit, ~Otttmalt< 
tiLžní knihkupec; -bet'lag bitat' komanditista. 
kolportiLžní nakladate'stVí, ~omtttaltbitiften - ciulagc 
nakladatelství kolportova- = G\:olUmallbiteneinlage. 
ných knih. ~omntanbo velitelství, ve-

~O!ílOt'tCltt' roznašeč, kol- lení; -[Jcl)ot'be velitelství; 
-julagc přídavek za. pří či-

portér. nou změny bvdliště. 
co{pot'tict'Clt roznášeti ~otttmaff aitou scelování 

(knihy, zboží atd .. ), rozšiřo- k C tU >-- n oluasace; _ Der ""nm",< 
vati, kolportovat!. ftiicfe sceleuí, scelování po-

~o{podict'ltltg$-{h~c1t5 do- zemků. 
volení k roznášeni n ke kol- colltmaiiieteu scelo\·ati. 
portáži. ~otttlttcube duchovní ob-

~oI1ttttue sloupec j -ttteI ročí, komenda. 
sloupcovv název' -;iffer Čl-' ~olttmcltt poznámka, ko-
sIice slolipce.' ; ment(l). 
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(!:olltmcnfat' v<'klad, vy
světlení, komentář, 

(!:ommentafot' vvkladač. 
commentict'en ~vkládati. 

vysvětlovati, vysvětlivka'J1i 
opatřiti. 

~ommiffion obstaravatel
Rtví, komisionářství' komi
se, příkaz, objednáv'ka- ko
mise, úřední jednání ; 'sbor 
zkušebný; _ aujjerf)a!6 bes 
911l1t50r:e~ komise mimo úřa-

(!:ommct'eiaf - baf)n ob-
chodní dráha, komerciúIka; 
-bau! obchodní n tržebnÍ 
banka; -bdeftt'agct' obchoi'!
ni listonoš; -gcltlct'be ko
merční živnost; -t'atij ko
merční rada; -itt'afic ko
merční silnice; -tifdi!ct' ko
merční truhlář; -50Uamt ko
merční celní úřad. 

commcuieff obchodní. 
tržební; _er 'lfgeni ol)chodní 
Jednatel; _C 'lfnfle!egen[jdien 
ubchodní, tržební záležito
~ti; _e :J::eiegramme obchodní 
telegramy. 
~~nnnťt'eicut'at6 = QOll1' 

mercwI-ratb o bchodní rada' 
l'len obchodní rady. ' 
~outlneq-aUiau~ o bchod

ní spojení n smlouva; -birau,; 
obchodní rozvaha, rozvaha 
dovozu. a vývozu (zboží); 
-coffcgmm obchodní rada. 
soud; -fammct' obchodni 
komora; -t'atfJ člen obchod
ní rady, komerční n obchod
ní rada. 
~ommis obchodní pomoc

ník, kupecký mládenec; _ 
voyageur obchodní n kupe
ok)' cestují cL 

~~ml!1iffiit', ~ommiffat' 
komlsar. 
~ommiii ariat komisařství. 
(!:olltmiffat'iat!8-but'Ctnt ú

řadovna n síň komisařství. 

díště; fiiellení:e _ létací ko
mise. 

commiffiouaf, cOlltmiffio< 
ucf( úřední, komisní; cúmmii' 
ftone!!e IDienftreife komisní ú
řední . cesta; _e ~riifillltl1[\ ber 
~eute!lenbul1gen úřední ote
vření pytlů (pytlovJ'ch zási
lek). 

commif1"iouantct' komisí, 
pl'o~tředkem komise. skrze 
komisi. ' 

(!:ommiffioniir obsta.ratel, 
obstaravatel. komisionár
-!8-inititut ústav obstarava: 
telskv. 
~ommiffiottict'1mg komis

ní zKoušení n zkoumání. 
<Fommiffiouě~ ll. 2!!lcldnr. 

gClďJart obstaravatelský a 
agen tský obchod; -auftrag 
příkaz svěřující n ukládající 
obstarání n komisi, příkaz 
~, ,?b~tarání; -bticf list svě
rU.J1CI n ukládající komisi i 
-:-Íludi kniha zakázek, ob
.Jeduávek;-liudJfJiiublct' knih
ku pec-komisionúř; -Ílut'cau 
obstaravacíkancelář; -couto 
obstaravatelsk{' účet; -cin. 
faufěconto účet z obstara
yatels!{é k?upě; ~gťliiir vý
.],ezclne, vychozne; -gcgeu. 
lrauil předmět zakázkv n 

9bj,~~návky n komise; '::'gc. 
ldiatt obchod svěřovací n 

obstaravatelský n komisi 0-
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náfský; objedllavatels~:ví j 
-!lCfdiiifts-inlJa~ct' map~el 
o&jednavatelstvl n komblo
nái'ství; _gHcb člen komise; 
-ljanilcl -QOlnll1iffio115geíd)ajt; 
_ u. ,3ncaffogcfd)iift obsta
ravatelský a inkasovní ob
chod; -foiten náklady ko
mise; _{agcr obstaravate!
ský sklad; _{agct-~onto u
čet z obstaravatelskeho skla
dll; -mttgHcb čIm komise; 
-ot'ilt'c-bud) kniha obstara
vatelských zakázek; -od 
misto komise; -"t'ouifion 
odměna obstaravatelská; 
-t'cifcu ber ®taat~líeamten 
úřední cesty státních úřed
llíků; -tagfaf)rt stání komi
"e; -tt'aftc obstaravatelská 
směnka; _uerfJanMuug (vy)
jedná(vá)ní komise j -UCt, 
'fauf obstaravatelský prodej; 
-I.lcrtt'ag smlouva komisi 0-

llár'ská: _I.lormcrf záznamy 
j,omisní; -ltIat'c obstarava
telské zboží; _ilHlt'CltCOUto 
účet ze zboží obstaravatel
ského; _ltlat'euicontrl.1 zá
sobník zboží obstaravatel
ského; -ltIcd}fc! = _tratíc; 
-luedifcI-fcoutto záso bník 
obstaravatelských směnek; 
-ltIcg; iut _\1.'ege obstarava
telsky, komisionářsky; v ko
misi, komisí, prostředkem 
komise; \COlt _\lJegen z komise; 
c-ltlcifc na cizí účet; svěře
ný; komisionářský(y); c_mdle 
~ll1Hallge unb 'lfu~gabell svěře
né příjmy a výdaje; c_\1.'eije 
@elíawngkomisionál'ská sprá
va, obstaravatelsk}' účin n 

obrat; c_\1.'eiier medauj prodej 
z komise n obstaravatelský n 

komisionál'sk<'. 
~olltmii1iu:ilcnd konáním 

n dopuštěním ~e sp~chaný 
pl"ečin (vi' ~egel)lUlll(\beltct). 

commiff ot'Í1 di rušící. 
~ommittcut přikazovatel, 

objednatel, zákazník, komi-
tent, 

~omlltitticde(r) příjemce 
příkazu. 

~omllth:tio spojení, slou
čení, smíšení. 

commuu společný. 
cl.1mmuua{ obecní, komu

nální. 
~ommunar, abfafJrtsgcfil 

obecní odchodné; _abgabe 
obecní daň j _nud obecní 
úřad; _auAcfcgcnf)ctt obecn~ 
záležitost; -aU(CHlC obec111 
výpůjčka; _licamtc\r) obec
ní Medník; -liel)iit'Dc obecní 
úřad; _beítt'ag příspěvek 
obecní n obce; _bcrtcuct'ung 
obecr,í daně; _iladel)cu 
obecní vý-, zápůjčka; -bicnft 
služba při obci II obecní; 
~.gcbiiuilc obecní dům n bu
dova' -los obecní n komu
nální'ros; _rc*,u'iijentlltiou o
becní zastupitelstvo; -ídiulil' 
fdicht komunální dlužní ú~ 
pis; -ftdiCt'f)c.itéltl~vdic o~eclil 
bezpečnostm strazj ._Jtcncr 
obecní daň; _umlagc obecní 
přirážka i -uctbrnudis - ab, 
gabc obecní spotr'ební daň j 
-bcrlualtung obecní n komu
nální správa; -ltIadic obecní 
stráž: -ltIeg obecní cesta: 
-ltIcfcu obecní věci n zále-



266 (rommltltcdicn - compcnjal1c! 

žitosti; -3ufd)fag obecní 
pHrážka. 

(rommunaHcu obecní věci. 
(rommUltC obec; společné 

držení. 
(rommunieat spis přilože

ný II sdělený; oznámení; 
věc pro půjčená, spis pro
půjčený; uuter _riiďid,Jfui{í vra
ceje (-íc, -íce) II vrátě (-íc 
-íce) n vráti v (-ši, -še) spisy 
došlé II zaslané. 

(rommuuicathm spojení; 
obchod; přístup, průchod; 
vchod a v}'chod; komuni
kace; gcí)eime _ tajné prů
chody. 

(rommuuicath'l1ts -al1~abc 
dá,vka komunikační, davka 
na komunikAce; -aujfa!t 
zřízení komunikační; spojo
vací II dopravní ústav; -bc~ 
biirfni$ potřeba spojení II 

komunikační; -l1l'iiďc spo
jovací lllOSt; -gcfii~ sp0jitá 
lládoba; -řartc komunikační 
mapa; -Huic spojovací čára; 
-Hld)cl' (filr ben .s;.oÍ)fwnm hu 
:0o)J)Jcf6oben ber ed)allref) prů
cllOdní otvory (do komůrek 
jalového dna houpačky); 
-mhtijfcr ministr dopravních 
prostředků II komunikací; 
-mittcI prostředek spojovací 
II dopravní II komunikační, 
spojovad!o; -robr zvěstná 
trouba; -iHiruugclt přerušení 
komunikace II spojení; pře
kážka v komunikaci II prů
chodu; -Itlcg spojovací II 

dopravní cesta. 
communio bonorum 

společenství statků. 

(rommultismus společen
ství statků, komuni~mus. 

CIommuníjf komullista. 
CIommunitiitspolečenství, 

společnost; společný statek; 
obec, spolek. 

CIommntattOlt směna, ob
měna. 

commnticrcn směniti, ob
měniti. 

(rolltpacifecut smluvník, 
smírce, strana smlouvající 
se. 

compaeifdcrcn sjednati 
se, smluviti se s kým. 

eompact celistv,<', hmotn)' 
tuh}'; .dv, těsně; při sobě; _ 
roerren stuhnouti. 

(rompaet srovnání, smlou
va. 

CIompaguic spolek, spo
lečnost; setnina. 

CIompagnolt spolei;ník. 
CIompal'atiott přirovnání, 

srovná(vá)nÍ. 
CIomj.1al'ator cejch. přístroj 

k při-, srovnání, pH-, srov
nftvač. 

CIomj.1afs·attfua~me kom
pasová snímka; -mad)cr vý
robce kompasů; -nabd 
kompasová střelka II jehla. 

compeubicrclt, eompcttfk 
rcu vyrovnati dluh pohle
dávkou, odečísti od cizí po
hledávky svou pohledávku, 
vzáj emně zúčtovati, kom
pensovati; fíd) _ vyrovnati se. 

comj.1cttbiii$ skrácený(ě), 
souborn,v(ě), stručný(ě). 

eompcnfabc{ kompenso
vatelný, schopný kompen
sace. 

CIompcu;atiou vzájenmé 
zdvižení n zúčtování (ztráty 
a zisku, příjmu a v}'deje atd); 
vyrovnání dluhu pohledáv
kou i náhrada i kompensace. 

CIompcufatious-crUiil'uug 
prohlášení o vyrovnání dlu
hu pohledávkou, prchlášenÍ 
kompensační n o kompen
sací; ~pcttbcr vyrovna':,ací 
kývadlo i -pofteu polozka 
vyrovnavací n kompensační; 
-rcd)t právo kompensace II 

kompensační. 
compensa,tis expensis 

při vzájemném zrušení útrat, 
za vzájemného zrušení útrat. 

eompenjicrbar = com+,en~ 
iabef. 
, eompeujiCtCu = C01l1)JCll' 
bíeren. . 

(romj.1cnficruug vyrovn á
ní, nahrazení, kompensar:e . 

compctcut náležitý, pH
slušný, oprávněn~' ,povolaný, 
kompetentní; _e~ @ericI)t ljří
slušný soud. 

CIompetcut (spolu)žadatel, 
(spolu)uchazeč, kompetent. 

CI(lmj.1etcut~l!-t~bell! c se-
znam uchazecu, zadaLelu. 

CIompefeu6 pHslušnost, 
pravomoci oprávněnost, pa
třičnost; spoluucházení se, 
náležitost; kompetence. 

CIOmpetcu5 - l1cftimmuug 
určení příslušnosti; pl'edpis 
o příslušnosti; -couflict spor 
o pÍ'Íslušnost n kompetenční; 
-fiifJijlfcit příslušnost; -faC( 
pHpad příslušnosti; -fl'ugc 
otázka příslušllOsti ; -gc~ 
tid)tsf)of soudní dvůr pÍ'Í-
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slušnostnÍ n kompetenčn ( 
(pro spory o příslušnf'st); -gefcÍj 
zákon o příslušnosti (úl-adli)i 
-gcjud) žádost o místo II 

službu; -gtClqcn hranice, 
meze příslušnosti; -fpbiirc 
okrsek n obor II hranice pří
slušnosti; _iircH spor o pří
slušnost; _fabeffc seznam 
ž"datelů II uchazečů; -íil1cl'~ 
gtiffc pf'ehmaty " pi'íslušno
sti, kompetenční pí'ehmaty; 
-ttmfang dosah II objem 
pHslušno,-ti; -berbiiItuis po
měr příslušnosti; -tlorjd)Iag 
návrh obsazo\'ací II pt'Opll.J
čovací. 
v ,eol~pctiel'C1t ucházeti se, 
zadatl oč, 

CIompfcmcutiil', (rompfc, 
mcntar1U$ komplementář 
(při komanditní společnosti>. 

eompfcttcl'cn doplniti, 
kompletovati 00. 

CIomp{cticnmg doplnění. 
eomp{e~ složen)', složitý; 

spletitv; ,ubst, ~_ soubor, 
sou-, ó'bjem, komplex. 

(romprc~itl-aubot soubor-
ná nabídka. 

(rompHcafiou zamotání, 
spletitost; (z)množení; kom
plikace. 

CompUces delicti spo
luvinníci. 

compHeicteu skláclati, za
plétati, zamotávati, kompli
kovati; comjlnc\erte~ ~er[)altllt~ 
složen}'. složitý, spletitý po
měr. 

CIompHciettf)eit zaplete
nost, Rložitost, spletenost, 
komplikovauost. 
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(fompHcWit spoluvina. I eomptant za hotové, v ho
(fOtltj.lfot spiknutí, úklad; , tovosti; lm _ placení ho

- anjwe!l1, iď)ntieben spi knutí ,tov}'mi; _ gegen i!lleď)jeI na 
oSllovati n strojiti n kouti;' směnku; (f-geicÍ}iift obchod 
-itifter osnovatel n původce za hotové, uuchod z ruky 
spiknutí. do ruky. 

comploticren spiknouti (fompfc účet. 
se, pikle osnovati, strojiti, (fomptoir pisárna obchod-
kouti. nická. účtál'lla. 

componictclt skládf1ti, (folnptoh:-blldj kancelář-
složiti, komponovati. ská kniha; -bictlcr kance-

(fompoltijt skladatel (1111- lář5k~' sluha; -reqntfitcu~ 
dební). ~ihtblet obchodník kance-

(fompojtfcnr skladateL lářskými poUebami. 
v ~omp,ositio amicab~li~ (fomj.1to(i)rift účetní, kOll-

pratelske pO-, na-, srovnanl. toari~ta. 
(foutj.lofitiou složení, sklá- Compulsoriales pobíd-

dání; spojení; ,skladnost; kový n donucovací dopis. 
s kladba (hudebm), tvorba; comj.mtabcf spočítateln}'. 
~ li tina, Sl~íš~;1Ína, směs. (fomjntta±tOtt spočítání. 

,(fompolI- b~t~gcr-cr6c~gcr ~omt~ttr-frcu~ komturský 
"vrobce umele ho 11110,11, a; 1_-.. " 

-bii}~9C,r-fa.~rif továrna na n-l C~natus pokus. 
umele nnoJlvo. v , eoucal.1 vdutv, vyhloube-
v ~o~ltprefs stla?eny, zhu- ný. konkávní . .-
steny, kon;presnl; v, "éoucebiercu připustiti, do-, 
v ~~mprelfiolt stlac8m, zhu- povoliti; propůjčiti. 
stem. .• ., (fottccutrattou soustředě-

v(fomprOmtls podaI~l rOZ2- ní; zhušťování, sehnanost, 
pre na rozsu~lho, u;nluva hustota' koncentrace. 
stran o rOZSUd1l11; S 111 ll', do- ' .v VI 

hodnutL vyrovnání; -tJer~ (f~ltccuvtrator, h~t:c, pn-
trag smlouva rozhodčí n o str,?) zh~s~o.vaC1 i eart .. za-
rozsudího. husťovac stavy, 

COlltpromittierclt voliti (fonecntridtiit soustřed-
rozhodčího; zostuditi. kom- nost. 
promitovati; fidí .. škoditi conccntdcrclt soustřed i ti; 
si, zadati si, zaplésti se do zhustiti. sehnati; kOl1centro
čeho, kompromitovati se. vati; bie 2l11imediamfeit .. u-

(fompíabifitiH účetnictví, pnouti, soustřediti pozor-
účtověda; odpovědnost. nost. 

(folltjJtabiHtiits-bicujt ú- eoltccnttiflÍ) soustředný, 
četní služba, koncentrick}'. 

4# hU!. 

(fOltccjJt konce pt, náčrt~~, 
rozvrh osnova, prvopoca
tečné ~epsání, prvopis; auí3 
bem .. e bdngell zmást.i, splésti 
koho; aní3 bem .. e rommen zmá
sti se, zaraziti se. 

(fOltccptiou pojímání, po
jmut~, c,h~pál1í; sepsání i 
kOl1Clpovam. 

(fo!tCcpt(s)-abjmtd kon
ceptní příručí n adj unkt; 
.. beamtc(r) konceptni úřed
ník- -bo~cu konceptní arch; 
-bi~ttft Konceptní služba; 
.. cutluurf náčl'tek, koncept; 
..ralÍ) konceptní odbor; kon
celltní úřednictvo; koncept; 
..j,lttpicr konceptní papír; 
_praftifcntt konceptní prak
tikant; -j)rCl~is konceptní 
prakse. 

(fouecífhm připuštění, do-, 
S-, povolení; koncese; ústu
pek, výhoda. 

(fouúffioniir kOllcesionář, 
111ajitel koncese (kdo nabyl úied· 

ního povolení n koncese). 

conccífhmictett (3.) opráv
niti koho k čemu, uděliti kon
cesi komu k čemu; dovollti 
komu eo .. 

coltceifiouicd požívající 
koncese, opatřený koncesi; 
připuštěný, dovolený, kon
cesovaný, koncesní; _e~ @e, 
lNr1>e koncesní živnost. 

(fouťcjfiotticruug do-, po
volení, koncesionovánl. 

(fouccffious - bellÍltgUt$, 
-bebiugttug podmínka po
volení n koncese i -budj kni
ha koncesí; .. becrd konces
ní list n dekret; -gefc~ 

-
26~1 

zákon o koncesích; -gcjulÍ) 
žádost za koncesi n povo
lení; e-miifiig ve způso bě n 

v podobě koncese; ve smy
slu koncese, koncesním způ
sobem; -ttafif koncesní 
trafika; -uduubc povolo
vací koncesní lbtina, 
povolení, koncese; -Uct, 
li!lubfuug jednání o koncesi, 
koncesní jednání n Í'Ízení; 
-ttJcrbct žadatel n uchazeč 
o koncesi; domáhající se 
koncese; -3ttJaug nutnost 
koncese. _ 

condHaut smířlivý, po
vohy<-. 

(foudHatiott porovnání, 
smÍÍ'ellí 

(fonetl:ltcnt koncipient, pi
sec. 

eonctl:ltCrClt skládati, spi
sovati, načrtnouti, koncipo
vn ti. 

(fOlteipift koncipista, pi
sec. 

cOUcts stručný, koncisní; 
krátce a doMe. 

(fottctfiolt stručnost. 
coudul:lictelt činiti závěr

ky, dovozovati co z čeho. 
(fonchtfiou závěre ek), zá

věrka. konkluse. 
Conolusum. snesení, uza

vření, soudní nález. 
cotteorl:la!1t~ouhlasn}'. 
(foucotbat církevní smlou

va, konkordát. 
couerct určitý, konkretní; 

im .. en \'S'a[[e v určitém pH
padě. 

(,(ouetda(-j)adjt úhrnn}' n 

celkový nájem n pacht (na pf. 
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mýta); -l3íid)te~ nájemce II vání (= -l!er6inbHdjfeil); -j;l~eg 
pachtýř úhrnu n celku; -j;len, soutěžná n konkurenční ce
fion společné výslužné, spo- na; -j;l~oied soutěžní II kon
lečná pense (sirotkův); -p~o, kurenční návrh; -j;l~otoeoU 
bifion úhrnná provise; -ita- dražební protokol; -itraf1e 
!tIS ((Ioncretllaíftallb, tIoncretlla!. kon k uren ční silnice; -it~a. 
ftatu!.\) společný status; kon- fienfonb fond pro konkurell
kretuální stav. status. ční silllice; -trafH konkuren-

(foneretnaf (Viz (fonerdaI). ční trafika; -berliinbfid)feit 
ťouculiieren souložiti s kým. závazek II povinnost přispí
(foltculiinat kuběnství, vati, ku příspěvku, k posky-

souložení, souložnictví, kon- to vání pomoci, povinnost 
kubinát, divoké manželství. příspěvná; -betljanbfung 

(foneuliine kuběna. sou jednání o soutěžném II kon-
loi7.nice. 'kurenčním nákladu; -ttleg; 

(foucuneut (spolu)ucha- im -wege konkursem, ve způ
zeč; soutěžník, konkurent. sobě konkursu; pomocí pří

(fouCttrtelt6 soutěž, sou- spěvků, z příspěvků. 
těžení, (spolu)ucházení se, COltťUttie~ett ucbázeti se 
povinné přispívání, soutěžná oč, závoditi, soutěžiti, kon-

konkurenční povinnost kurovati, kým; mil e-r ®llmme 
(k příspěvkům II nákladu); _ přispěti k čemu jistou část
konkurence; _ ber Sťlagel1 kou, 
sběh žalob; - ftraf6arer 5;ial1b. (foucu~s úpadek, konkurs; 
íllllgCJtsouběh trestných činů; (spoJu)ucházení sej vyhUš
-ausfd)reiliťtt, -att$fd)~ei. ka; vypsání cen, konkurs; 
lhmg vyzvání k soutěži; ht _ I!eria[cn upadnouti v kon
-llu$fďJuf$ konkurenční vý- kurs. 
bor; -ausitanb nedoplatek (foucttd-mtfljeliung zru
n dluh konkurenčn í; -ban. šenÍ konkursu; -Iltt$id)rci. 
ten konkurenční stavby; linug vypsání konkursu; 
-licit~ag pHplatek n příspě- -liecubiguug ukončení kon
vek konkurenční; -licit~ags· kursu; -bIaU věstník vy
pflid)t (be!5lj3atrúl1~) povinnost hlášek: konkursní list; 
k phspěvku konkurenčnímu; -coumtiffiir konkursní ko
e-fii{)tg schopný soutěže II misařj -bauer t.rliání kon
konkurence; -foub konkn-I kursu; -eMct konkursní 
renční fond; -gcmehtbc kon- I edikt; -eiliet-futtbmatfjuug 
kurenční obec; -gefct,l kon- vyhlášení konkursního edik
kurenční zákon; -lcijtuug tu, konkursní vyhláška; 
konkurenční phspěvek; plně- -e!aliorat konkursní práce i 
ní soutěžné povinnosti; -eroffuuug vyhlášení II uva
-Vflid}t povinnost k pl'ispí- I Jení konkursu (úpadku) ; 

4§ 
'\ 
i 
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-faU případ konkursu, kon
kursní případ, konkurs, -gc. 
rid)t soud konkursní; -gfíiu. 
liige~ konkursní věi'itelj 
-injtlUt6 konkursní soud; 
-futtbmad)uug vyhláška 
konkursu konkursní; 
-maffa konkursní podstata 
n soubor majet.kov}'; -maffa. 
be~miigcu jmění kon kurs
ní podstaty; -maffcn-be~. 
t~cter, -maffeu - berttlaIte~ 
správce konkursní pod
stat.y; -o~bnultg konkursní 
řád; -j;ltlifuug zkouška kon
kursní, konkurs; -fd)ull.luet 
konkursní dlužník; -te~milt 
lhůtakonkursllí; -bc~fllfJ~ťtt, 
-bc~ljauDhlltg řízení kon
km'snÍ; projednávání kon
kursu; -l.le~miigcn konkursní 
jmění; -bť~ttlaftť~ správce 
konkursní podstaty. 

(foncm:faut konkursant 
(dlužník, jehož věřitelé konkursním tízen:ím 

tnají býti uspokojeni>. 

Concursus sběh; _ cre-
ditorum spolek věřitelstva. 

(&:Olteujiio!t vydírání. 
G':oUtuifiOltii~ vyděrač. 
(foubcnfat sražené páry. 
(foubenjatlolt zhuštění, 

zhušťování, kondensace. 
(fonbcul attous-bamvfma. 

jd)ine parostroj s hustičem; 
-topf zhušťovací hrnec; 
-Iuaffer voda konde!lsační 
(sražením par nniklá); -ltHlfler-ab~ 
fhtJs (odtok) stok konden
sacních vod; -ttlaffer-aliIei. 
te~ odvaděč kondensační 
vody. 

(fonbe1tfato~ hustič, kon
densator. 

toubeuficrcu zhušťovati, 
kondensovati. 

(fonbettfierunlJ zhuštění, 
kondensování. 

cottbieicreu žalovati o 
'Vrácení bezdůvodného zisku. 

Condictio žaloba o vrá
cení bezdůvodného zisku, 
kondikce, 

Conditio výminka, pod
mínka; _ sine qua non 
výminka nezbytná, podmín
ka nejpodstatnější, nejzá
važnější. 

(foubitiou zaměstnání. 
služba; stav; podmínka: a_ 
pod podmínkou; íillare aUT n 

a _ nel)ll1elt bráti zboží do ko
mise. 

coubitiouaf, COltbitioucU 
podmínečn:<', podmíněný, 
podmínkov}'. 

coubitiouieren podmíniti; 
sloužiti, býti ve službě; COlt~ 
bitioniert podmíněný: zacho
valý, v dobrém stavu. 

(foubitor cukrář; -ttlaren
ljihtbfer cukrář. 

(fOltbito~ci cukrářství, cu
krárna. 

(fou))ofeli; soustrast, pro
jevení soustrasti. kondolen
ce: -fd)rciliclt soustrastný n 

kondolenční list. 
couboHerttt projeviti sou

strast, kon dolovati. 
Condotta průvod, dopra

va zboží. 
G':onbud průvod; -foiten 

náklad na pohřeb, pohřebné; 
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_quattaI pohřebné, pohf'eLní 
čtvrtletné. 

G':onl:lncteUt průvodčí; prů
vodce vlaku, vlakový, kon
duktér; stavbu vedoucí; 
-t.loitcn místo průvodčího II 

konduktérské; -Itlagm vůz 
průvodčího 

G':onl:luctentS-teij e-aus!ll> 
!'ICU cestovné II cestovní V\'
aaje (poštovního) průvodČí
ho; -tcqUl11tcupoUeby II 

rekvisity (poštovního) pn'l
vodčího; -iibetfid}tcu pj"e
hledy (poštovního) průvod
čího. 

Conduotio nájem. 
G':oul:lnetot vodič, svodič. 
G':onl:luite cho\'ání; vy-

svědčení o chování; kon
duita. 

G':oubutt( eu)-licrid}t zprá
va o chování; -Hite list(ina) 
o chování, konduitnÍ listina. 

G':oufed pochoutka, pa
mlsek, mlsky, cukrovinka. 

G':oufcethHts-unftIlH závod 
s obleky; -attifd, -gegC!l' 
iteml:l konfekční zboží; -lili, 
itcuCt~euger v.l'Trobce I;on
fekčnich figur; -gcfd)iift 
obchod obleky; -íagět skla.d 
obleků; -1l.llll'cuf)iiublcr o b
chodník konfekčním zbožím; 
-3ufdJ!ag konfekční přiráž
ka, 

G':OUfCtctt3 porada, konfe
rence. 

G':OUfCtClt3-bud} kniha kon
ferenční n aprobační; -nti, 
uiitCt ministr poradn}' n 

konferenční; -lJtotoeoff pro
tokol o poradě; _taH) kon-

ferenční rada; -fauL -;im' 
met poradn í n kunferenčnÍ 
sÍll, sborovna. 

confcdcrcn raditi se, kon
ferovati 8 kým. 

G':onfcffiolt vyznání, kon
fese. 

coufcífiona!, confcffioucll 
náboženský, konfesní. 

G':oufef fiona{ -1 d}uCe kon
fesní škola. 

G':ollfcifiouijl vyznaYač. 
eoufcjfious-los bez vyzná

ní, bezvěrec. 
G':oufcffious·los-CdIiituu!J 

prohlášení se bezvěrcem II 

bezkonfesním i -lofigfeit bez· 
vyznání; -ld}U{C konfesní 
škola; -Ílctll.llllthtc sou-, spo· 
luvěrci; -ltlcd}fcI změna vy
znání, pf'estoupení Ha jinou 
víru. 

G':onfibctrldthěrník, tajný, 
zřízenec tajné policie. 

G':onfihc1t; důvěra. 
~oufillatiOlt vi, ~ollfillie, 

nmg. 
G':oufiutclt končiny; hra

nice, meze. 
confiuictcu obmezovati, 

obmeziti koho na jisté místo, 
konfinovati, internovati koho, 

hraničiti, mezovati, souse
dit,. 

6:oufhtictuufl omezení, 
ohralličení; mezování, hra
ničení; konfin>lce, internace 
(trest nuceného pobytu v určitém místě se 
zápovědí opustiti ono místo>. 

G':outirmcltiou stvrzení, 
potvrzení; biřmování; -s
Utbmlle stvrzovací listina. 

f 
I 
1 
1 

j 
.. j 
I 
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'G':onfiscation zabavení, 
konfiskace. 

eoufisetetcu (s )konfisko
vati, zabaviti, 

G':oufiscietuug zabavení, 
skonfiskování. 

G':oufituteu zavařeniny, 
cnkrovinkv. 

G':oufHcť srážka, spor, roz
tl'žka, rozmíška; in _ geratljen 
l1araziti na sebe. 

G':oufiiberlltiOlt spolek 
(státní), sdružení, konfede, 
race. 

eoufi.il:lcriCtCU fid) spoJiti 
se, spolčiti se. 

eoufotnt shodný, stejný, 
souhlasn}'; přiměřen.í\ vhod-
113'; _ ber 'll:nf1age srovnale 
s obžalobou. 

G':onfotntitiit shoda, shod
nost, stejnost, souhlas, 

G':ouftatetttitiit bratrstvo, 
sbratření. 

G':OUltouiatiou, G':ouftou' 
tictuug postavení tváří 
v tvář, sčelení, konfrontace. 

couftoutictClt postaviti 
koho tváří v tvář komu. kon-
frontovati. ' 

coufus zmatený. 
6:oufufiou sloučení, kon

fuse; zmatek, nejasnost. 
eoufutictcu vyvraceti dů

vody. 
6:ougeftiou nával krve. 
G':ougtegatiolt sbor, bratr

stvo, kongregace. 
G':ougtejs sjezd, kongres. 
G':ougtua kongrua, vymě

řený důchod; -abgaug scho
dek na kongrui; -Ctgiht5uug 
doplnění n doplněk kongruy, 

na kongruu; doplnění dů
choéh'l. 

G':oltgtlten~ shoda, jedno
stejnost, shodnost; -fotm 
způsob II tvar shodnosti. 

cougrlttcrcu shodovati se, 
6:o11jeetUt domněnka, do

mysl, dohad, konjektura. 
coujuga! manželský. 
G':oniunetur stav věcí; 

shluk okolností; časové po-
111 ěry (mající vIlv na stoupáni a kle

sán! cen 'bom; konjunktura. 
G':oltuaiffctueut = ~oltltoí' 

fament. 
counectictClt spojovati; 

býti spojen, souviseti. 
6:0ltttCetiou spojení. 
eouuc~ souvislý. 
G':ouuc~ spojení, souvi

slo"t, 
G':omtc~i(ltt spojení, sou

vislost: mocné známosti, 
konexe'. 

4roultoff ume nt, 6:oltuoff c' 
mcut nákladní list nlÍmol'
ský, konosament. 

G':olUutbtum manželství. 
eonfanguiuifd) pokrevný, 

rodný. 
eonftribietclt za-, po-, při

psať1, spisovati; confcribiert 
připsaný; conjcribiert3umilJlant, 
orte pr'ipsaný k mýtnímu mí
stu. 

G':Ouferiptioupopsání lidu; 
soupis; při-, vypsání; povo
lání na vojnu; konskripce. 

G':ouferipiiolls-amt popis
llý(í) úřad; -augclcul)eit zá
ležitost popisní n konskrip. 
ční; -bogeu popisní II kon
skrípční arch; -llcPOt kon· 

Něm.-česká terminologie úřední a právnická, 
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skripční sklad; -fau~rci kon
skripční kancelář; -foftcu 
náklady popsání n soupisu; 
-Hitc popisní list; -uummcr 
(ťI. ~JL) číslo popisní (č. pop.); 
-patcnt konskripční patent; 
c-pfjiá)ttg povinny ke kon
skl'ipci; -wcfcu popisnictví. 

{foufccratiolt po-, vysvě
cení, konsekrace. 

{fOltlccutlou pořadí, po
sloupnost, konsekuce. 

eoufcentib následn}7, 
{fonlCU$ pH-, svolení, sou

hlas, kOIlsens. 
coufcufua!, cottfcnfucU 

svolny, platn}'. 
eonfcuticrt povolen}', 

schválen.ý. 
{foufcqucu~ důslednost; 

ná-, důsledek, závěrka. 
{fouf Crbatious.ljcrifcUuug 

udržovací oprava. 
{fonfcrúafor konservátor, 

ochránce, dozorce, správce. 
{foufcrblltOrtum konser

vatoř: hudební škola. 
{fo!ífcrl,lc-fleifdJ konser

vové maso; -faf6 ocbranná 
sůl. 

{foufctÚCU-liiiá)fcn -fabtif 
továrna na konservové kra
bice; -cr5cugcr výrobce 
konserv; -fJihtbfCt obchod
ník konservami. 

eonfcrbictcu uchovávati, 
opatrovati, konservovati. 

{fouf Ctb~Cr,ttng ucho vání, 
konservovanl. 
v {f?n.fi~cmtiolt roz-, uva
zovam, uvaha. 

{foufiguatiir spolupodpi
sující i příjemce zboží. 

{foufignntiou seznam, vy
kaz, označení, soupis. kon
signace; zásilka (zboží). 

{foujigunthlltS - blaufctt 
vyplňka n blanket seznamu; 
nevyplněný seznam; -gut, 
-Ivnrc zboží zaslané. 

coufiguiCUlt seznamenati, 
sepsati; svolati; cÚllfigniert 
fda by ti pohotovu. 

{foufiIiUln ú-, porada, po
radní schůze n shromážděnÍ. 

couftftoda! konsistorní. 
(foufil1oria!-licamtc(r) ú

ředník konsistorní: -bote 
konsistorní sluha;' -ptiifi. 
i:lC1tt předseda konsistoře; 
-rat~ konsistorní rada; 
-rcd)t právo konsistoře i 
-fndJe věc n zá-ležitost kon-
si storní; -I.JCl'orllltltu!J kon
sistorní nai'Ízení. 

.{fonfijtorhtnl konsistol', 
církevní n biskupská rada. 

{foufofc krákorec, kon
sola, závěs, ležin3. 

{fonfoHbntiou spojení v 
jedné osobě; scelení, utvr
zeni, ustálení, upevnění; kon
solidace. 

coufoHbiercu sjednotiti; 
utvrditi, upevni ti; ustáliti, 
sceliti; konsolidovati. 

{foltfo[illiCtltltg = ťIonfú~ 
lií:aíioll. 

{fonfoHl konsoly, listina 
na uhrazený státní dluh. 

{fonl0rte druh, účastník, 
společník. 

{foujortial- gefá)iifi ob
chod družstva, společenstva; 
-reá)t právo společenské n 

společenstva, družstva, prá-
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vo společníků; -bet'mogcn 
jmění společenstva, spole
čenské. 

{foufodium společenstvo, 
družstvo. 

{fouj.pirnfiolt spiknutí. 
coulpiticrctt spiknouti se. 
coultmtt stálý, (vy)trvaly, 

neproměnlivý; _cil l8lai3rúl)r 
fukač. 

{fouitllU~ stálost. 
couftntiťrcu zjistiti, vy

tknouti, vyšetřiti, konstato
vati. 

(fonftatilnuug zjištění, 
shledá-ní, vytčení, konstato
vání; lllol1utlid)e _ ber eqeugten 
~lfúÍ)o!lllenge zjištění množství 
líhu během měsíce n za mě
síc vvrobeného; _ (illcelbul1g) 
beí3 ~řrUl1gclllentlílHeaJ[ shledá
ní (oznámení) arranžovacího 
úřadu (bursJ; 3111' gefii!ligen _ u. 
l8eifef2l1l1g beí3 l8efanbe0 gCfjm 
llloglid)fí lJalbige miiďfteITul1g aby 
(celní úřad) věc laskavě zji
stil, připojil nález a spisy 
co (možno) nejdříve vrátil; 
nad) lJúIT~ogener _ ad acta až 
věc bude zjištěna, uložiti; 
-s-liefttnb nález zjišťovací, 
nález o shledaném stavu. 

couftcruicrcu po-, zděsiti, 
zaraziti, polekati. 

conl!itntCrCn složiti, se
staviti; založiti, zříditi, usta
viti. ustanoviti koho čím; e:in 
@ertÚ)t _ osaditi soud; c_n 
í8erein _ zaraziti spolek. 

{foltjHtnicrultg zřízení, za
ložení, ustavení se (spolku); 
_ e->3 ~arlel)mí3 poskytnutí 
zápůjčky. 

{fOltjtitut (3ur ~6fcí)iebnug) 
vyslýchaný; výslech. 

{fouititlttiolt ústava; slo
žení, sestavení, zřízení, zaří
zení; ·konstituce. 

{foujtiitttioltnHsmu$ 
ťIúuftitutiol1alitii! ústavnost. 

couj'titutioud! ústavní, 
konstituční; _e ®taa!éfo1'lll 
ústavní státní útvar. 

eonititutious-wii:lrtg ne
ústavní, protiústavní, příčící 
Be ústavě. 

{fonititlttib-uduubC usta-
vovací n zÍ'Ízovací n základní 
listina. 

{foujttudhm sestrojení; 
spořádání, složení, sesta
vení; vaz ba, konstrukce; ná
kres, rvs. 

coltitrudib sestroj ovací, 
sestavovaci. 

touftt'uicrcu sestrojiti, 
zbudovati, spol'ádati, utvoři
ti, načrtnouti. 

{fOttfu{ konsul. 
(foufu{nr-ageut konsul

ský jednatel" agep,t; -;nmt 
konsulsk v úřad; c-amthá)ct' 
l8ealllie konsulsk<' úředník; 
c-amtlicíw3 'l3eriouafe personál 
konsulského úřadu; -augc' 
ftef(tc(r) konsulský zřízenec; 
-Itrdiib konsulský archiv; 
-lic~lirbe konsulsky úřad; 
-coubcutiOlt konsulská ú-
mluva, n konvence; -dctJ 
konsulsky elév; -fultdi~uiit' 
konsulsk v úředník n funk
cionál'; ':gebiircu konsulské 
poplatky; -gcmci~i:lc kOl1-
sulská obec; -gcná)t kon· 
sulský soud; -gcriá)t~{Jat" 

1 * 
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feit konsulská pravomoc; 
_reglemeuts konsulské řády; 
-fd)iff-gebiit lodní poplatek 
konsulský; -fd)u!; kon~ulská 
ochrana; -lUefen konsulské 
záležitosti; konsulský obor. 

ťoujulatifd) konsulsk:í'. 
~onfurat konsulství, kon

sulát. 
~oufulats-ausragcu kon

sulské výlohy; -fau6Iei kon
sulská kancelái'; -íll.1ftamt 
konsulský poštovní úřad; 
-tlcrlUefer správce konsul
ství; -lUeien = Clonlularttleim. 

~ottfttfeltt rádce. 
confuHercn ptáti se o ra

du, raditi se. 
~ottfttfc1t-nfte, -tcgiffcr 

seznam konsulů. 
~onfltHation porada, kon

sultac· . 
coninUatitl poradný(í). 
~ollfuItatitl-orgatt porad

ní orgán, sbor, oddělení; 
poradce. 

COUfltmCl~eU raditi se s kým. 

~onfmtt (s)poHeba, -!lb, 
g!lfie dávka n daú ze spo
třeby, daň spotřební II kon
sumní; uníer bcm 5Saube ber 
_aligabe fteí)enber 5Brantttleiu 
líh dávkou ze spotřeby stí
žený; _afiga[le -bcredmuug 
v:í'počet dávky n (laně spo
třební; -attifef (plur.! věci 
spotřební, zboží ke spotře
hě, potraviny; -gcuoffeu
fd)afi společenstvo spotřební 
II stravní n konsumní; -ort 
spotřebiště, místo spotřeby; 
-paf$ povolení dostávati 
spotí'ební n konsumní zboží; 

-itener spotřební daií; -bet' 
ein potravní II konsumní 
spolek; -Itlare spotřební 
zboží; -60ll clo z dovozu. 

~o1tinmeltt spotřebovatel, 
spotřebitel, odběratel, kon
sument. 

couinmicreu spotřebovati, 
stráviti, konsumovati. 

~ollfumicruug e-~ med)te(l 
spotřeba n konsumpce práva. 

<I:oulUm(p)tifiHieu potrav
ní předměty; potraviny; 
_prolíeu vzorky potravních 
předmětů. 
~oufum(p)tiott spotřebo

vání, strávení, konsumpce. 
~oniltmj.Jtiou$-accife po

tra vní daň; -gegenftaub po
travina; -ftcuer daň spotřeb
ní II potravní n konsumpčnÍ. 

<I:outaet do-, styk, dotknu
ti, kontakt; -lJebe! to!. doty
ková páka; -borrid)tung 
dotykový přístroj. 

<I:oltht"iou, <rlmtagiultt 
nákaza. . . 

colttagii.i~(os) nakažliv:í'. 
(fo utag ioj1tiit n akažl i vost. 
~outen-fd)cma účetní roz-

vrh II obrazec. 
coutejtieren dokázati svěd· 

ky, dosvědčiti i U-, popírati. 
~otttcftienmg seznání, do

svědčení; u-, popření. 
~Ottte~t souvislost; spoji

tost; kontext. 
~outi (plur. od Clo11ío). 
coutiereu účtovati, dO' 

účtu vpisovati, zařaditi, kni
hovati, kontovati. 

<I:outicruug účtování, kni-
hování, kontování. 

. ~ol~tierun!ls - profie kni-
hovaCl zkouska (zkouška, bylo-li 

něco správně zapsáno do knih); -f dle:::
mll knih ovací rozvrh n obra
zec; rozvrh účtování; -tlieo' 
tie theorie knihovací. 

~o1tthtelttar-mad)t pevni
nová II pozemní mOCi moc 
na pevnině; -fperre uza
vření pevniny; -ftaat pevni
nový státi -fljitem pevni~ 
nová II pozemní soustava. 

~outhtett5 zdrže(n )livost. 
(foutittg eut p ovinll é mn ož

ství; část, díl, příspěvek; 
kontingent; Wlfůf)or, _ kontin
gent líhu (povolené množstvi líhu, 

které smí lihovar během roku vyrobiti: 

určitý počet, stále zákonem stanovené 

množství lihu, které mohou veškeré liho-

vary během roku vyrobiti). 

~outiugC1tt - eommiffiolt 
kontingentní komise; -lpi, 
ritus kOlltingentovaný líh; 
-iiberf d)teituug ple kročen í 
kontingentu. 

eoutiugenHcreu ustano
viti povinné množství n 

kontingent. 
~ontingcuticrung usta

novení ,k~ntingentu, kontin
gentoval1l. 
~outhtgeutiemugs - com' 

miffiou = Cloutil1gen!-commij, 
ji on ; -gefe!; zákon o kon
tingentu; -itlíereÍltfommen 
dohoclnutí o kontingentu. 

eonfiuuiedid) nepřetržitý, 
souvislý, ustavičn:í'; _et 5Be' 
trie6 nepí'etržitá práce (na de· 

stilačnÍch aparátech). 

~onthtltitiit spojitost, u-
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stavičnost, souvislost, ne· 
pi'etržitost, kontinuita. 

~OttHft účtovník, majitel 
účtu. 

~01tto (plur. Cí:onti) účet, 
konto; ]jila113ierte~ _rozvážen}' 
n vyvážený účet, bilanso
vaný účet; ůffene~ _ účet 
otevřený; _ liner bie liemilHgle 
5Borguug účet o povoleném 
úvěru; a meta účet 
na polo n ze spolku s kým; 

_ corrente běžný účet; ú
četní výpis; _ clubioso účet 
pro pochybné pohledávky; 
_ finto účet na slepo; účet 
planý; _ mio účet můj; _ 
nostro účet náš; _ vostro 
účet váš; _ 101'0 účet jejich; 
_ 1'1'0 cl i versi účet nestálců; 
účet "různí věHtelé"; _ saldo 
zaplacený účet; _ sospeso 
účet zatímní; _ suo účet 

jeho; _ vecchio starý účet; 
a _ aal)ren spláceti, na účet 
n na srážku platiti; a _ uel), 
mm na účet n na úvěr vzíti; 
_ jd)íie\ím účet uzavříti; _ jar, 
biem účet vyrovnati, zapra
viti. 
~otdo - aus~ug V) plS z 

účtů; účetní v:í'pis; -lítatt 
list účtu; -línd) kniha 
účtů n účetní, kontovní kni
ha i _b11d) Ulíer Die l:'irecten 
®teuern Hub bmu 311!d)Hige 
kniha účtů o pHm}'ch da
ních a jejich pi"irážkácb; 
_li11d) lilier 5lliarm~ 311~ ll. 2I]j~ 
gang kniha účtů o přib}'vání 
a ub}'vání zboží; -li11d) ber 
gemeín\d)ajtfid)m 5lliaijencaf\a 
kniha účtů společné sirotčí 
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pokladny; -conent\c) běžný 
účet, opis listu, účtu z hlavní 
knihy; kontokorent; -coc
tente-abfdjhtfs závěrka běž
ného účtu; -cottCute-aus
gabcu průběžná vydání; 
_cOttCttt-budj kniha běžných 
účtů, kniha kontokorentní; 
_corrent-líud) fUl' beu @elb
íJerfef)r kontokorentní kniha 
pro peněžný obrat; -cottcnt
eaffatcff pokladní hotovost 
II zůstatek v kontokorentním 
denníku; -cottlmt· touto 
běžný účet; -tortcnt-eiu' 
naf;mcn průběžn}' příj eUl; 
_tOttcnt-Cl.1il:lctt;budj evi
denční kniha běžnÝch účtů 
II kontokorentní; ':corrcut
fotbctttng kontokorentní po
hledávka; -coruut- gcba
ruug kontokorentní II prů
běžný účin; -COttcttt - gC' 
idj ii ft kontokorentní ob
chod; -eorreut - gutgabcu 
kontokorentní II průběžná 
pohledávka; -COt·tcut-f;auj,lt-
6udj hlavní kniha běžných 
účtů n kontokorentní; -cor' 
rcut(c)-jourua! denník běž
ných účtů II kontokorentní; 
c_eOttent-mii~ig průběžný; 
_correntmajjige ll5erreclnlllng prů
běžné II kontokorentní zúčto
vání; -eorrcnt - tJcrf;imnts 
poměl' kontokorentní; _cor' 
rcut-bcdcfJr obchod konto
korentní, svazek kontoko
rentnÍ; -COttcnt - tJcrtrag 
kontokorentní smlouva; 
_eottCnt-3iujcu úroky konto· 
korentníi_fiigrltltg účtování, 
kontování; -IJcgcnbudj kon· 

trolní kniha účetní; _íugabcr 
majitel účtu II konta; -uu· 
mcro číslo účtu n konta; -rc' 
gijtcr záznam II rejstřík 
účtů, o účtech; účetní II kon
tovní rejstřík; -fáJcma roz
vrh kont; -idifulS závěrka 
účtu n konta; _ta6cHc účetní 
tabulka II výkaz; _taóelIe Fir 
ba~ @eliUren-aquííJalent účetní 
tabulka pro (poplatkový) 
ekvivalent; _(alíeUe A. im 
íffietlmautgeWUe účetní tabulk a 
A pro důchody ze silnič
ního mýta; _talielIe ilir 3olI. 
gei;tlI~-geliUrm účetní tabulka 
pro celní poplatky. 

co utra pro ti. 
<routra-baube vh Cl:ontre

BauDe; -Daml:lf protipára; 
-factiou padělání, falšová
ní; -figuattolt, -figttatttr, 
-ftgtttCt'ltug spolupodpis, 
kontrasignace; c-figuicnm 
spolupodepsati, kontrasigno
vati; -uotant kontravotant, 
hlasující opačně. 

<routcact smlouva, kon
trakt; -hrudj porušení 
smlouvy; c-6riidiig rušící n 

porušivší smlouvu; e-l1tii~ig 
podle smlouvy; _urfuubc 
listina o smlouvě; písemná 
smlouva; _tJerfJiiHttis smluv
ní poměr; in e-m _e fte()et1 
býti íimlouvou vázán, býti 
v poměru smluvním. 

<routraetcu - ftmf) kniha 
smluv. 

<rontcadhnt zmenšení ob
jemu, smrštění, stahování, 
stažení, zkrácení, kontrakce. 
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eoutraetridi smluvní, kon
traktní. 

<routrads-('iztéž <routrad-) 
llcbiuguis výminka smlou
vy; -lnciS smluvní cena; 
-tJcrliii!tuts poměr smluvní 
" ze smlouvy. 

coutrabieicrcu odporo-
vati. 

<r outrabldiou protimlu v, 
<ldpor, kontradikce. 

eontraDidotifdJ sporn.", 
kontradiktorní; _cíl $erial)mt 
sporné řízení. 

~olttraf)cnt smluvník, 
smlu vce, strana smlouvající 
se, kontrahent; _ e-~ $erfi
d)ernnfl!3ílertragc~ (= $crfid)eo 

nmg~nel)mer) pojistník. 
coutra'f)icrclt smluviti se, 

smlouvu ujednati, ve smlou
vu vejíti; c-c 2InleH)c _ uči
niti půjčku; ®d)ulben _ dě
lati dluhy; fid) _ stahovati 
se; _be \j3erjonen osoby n stra
ny činící smlouvu II smlou
vající se II jednající. 

<rontraf)icrltug smluvení 
se, uzavření n ujednání 
smlouvy; _ ber @Stubím zkrá
cení studií; -S-l:IfIid)t povin
nost k uzavření smlouvy, 
povinnost uzavříti smlouvu. 

coutrumauÍlicrcu (= 
G:on!reorbre gcl.len) dáti opačn\' 
př·íkaz, odvolati příkaz, od
í'Íci co. 

<routramaubicrtmg bc~ 
íffiecl)\el~ odvolání směnky. 

couttiír protivný, opačný, 
nepřízniv}', sporný. 

<Eonfratidiit pHčnost, pří
čení se. 

<rontrariltttt opak; ne
shoda, protiva. 

~olttraft kontrast, odliš
nost. 

eoutrajtícrcu odlišovati 
se, odrážeti se. 

«outral.1cuicut přestupník. 
couttal.1cniercn dopustiti 

se přestupku. 
<rontraucnttou přestupek. 
<rontrc-bind, -madc zpá

teční lístek; -faH = Cl:ontra· 
factioll; -miuc burs. protihra; 
-uthtcur burs. spekulant na 
klpsání cen, kontrminér ; 
-orbre opačný rozkaz, odvo
lání rozkazu. 

<routrclialtb-matcriufc za
bavené II pašované II pod
loudnické zboží; _taliaf 
pašovaný podloudnický 
tabák; -uormcd zápis II zá
znam důchodkových pře
stup ků; _ltJarc podloudnické, 
zabavené zboží; -ltJarcu
htucutar seznam o zaba
veném zboží, o podloud
nickém zboží; -ltJarcn-{iei· 
tattous-ta6cUc dražební ta
bulka o podloudnickém 
zboží; přehledné sestavení 
podloudnického zboží pro 
dražbu. 
~outrcbaube zboží pod

loudné n zapověděné, kon
traband; podloudnictví, pa
šeráctví; podlud, důchodko
vý přestupek. 

eolttrcbaubicrcu pašovati, 
vésti podloudnický obchod. 

ťontrcltt(ntbicrcn = COlt· 
trcrlJ1altbíereJ1. 
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«:onttibucnt poplatník, 
pi·ispívající. 

eonttibnietcn platiti daň 
pozemkovou; přispívati. 

«:onttibntion (po, emko
vá) dal1; příspěvek; kontri
buce. 

«:onttibntious-fonb fond 
l,ontribuční n kontribučen
skÝi -gdbfonb kontribučen
"ký peněžní fond; -fd)utt
boben kontribuční sýpka; 
_, ll. 6tencrgdDfouD kontri
bučensk:)' a berní fond pe
něžní; -úotfd;nfseaff a zá
ložna kon tribu čenská. 

couttibntiú bel'l1i6ný, po
platkov:)'. 

<fontrní- (u ne:kter)'ch slov též 

«:outrols-) -ami kontrolní 
n do-, přehlíž~cí n dozorčí u 

rl ohlédací úřad; _alnts~aUD' 
rnng vykonávání úředního 
dozoru u úl'eclní přehlídky, 
kontroly; kontrolní úřeclllí 
Hzení; -amtsďeid;clt kon
trolní úř'ední značka n zna
mení; -1tj.1j,larat zjišťovací 
II kontrolní pNstroj; -affi, 
jtcnt kontrolní asistent; 
~bcantte(t) dohlížecí II do
zOl'čí II kontrolní úl edník, 
kontrolor; -bc~c{fe přehlíd
kové D kontrolní pomůcky j 
-beljorDc dozorčí II kontrol
ní úřad i -bcfHmmuug kon
trolní ustanovení n jJi'edpis; 
- bC6hf přehlížecí n dozorčí 
n kontrolní okres; -bc1iitfs' 
rciter správce kontrolního 
okresu; -be3irfs-Ieitnugkon
trolní okresní správa; sprá
va kontrolního okresu; -bud; 

kontrolní kniha; _butcau 
kontrolní kancelář; -dl cf 
kontrolní předsta ven:)';_cOm' 
ntijfion kontrolní n Pl'ehlí
žecí komise; -Dieuft dozorčí 
n kontrolní služLa; -ftci~eit 
obvobození od kontroly; -gc
bid kontrolní obvod, obvod 
jsoucí pod dohledem; -gc' 
blit dozorné; poplatek kon
trolní n dozorčí II za dohlíd
ku; -gctuid;t zkušební II kon
trolní váha: -larte kontrol
ní lístek i -ťIhlgd-tucd kon
trolní budíček; -to;tcu ná
klady dozoru n kontroly n 

kon1rolní; -mald;htc kon
trolní stroj; -ma~rcgel kon
trolní opatření II zaÍ"Ízení II 

prostl'edek; -mClsappatat 
(ilir e\liritu~) m~řicí pl-ístroj 
kontrolní II zjišť.ovací, kon
trolní stroj mérn"í', kontrolní 
měřidlo II počitadlo liho
měl'l1é; -uorma! kontrolní 
normál; -Otglln zřízenec do
zorčí II kontrolní, dozorce; 
c-lJflidltig dohletlu II dozoru, 
kontrole n přehlídce podro
bený; c_\lflid)ti~ir llliarrlt kon
trolní zboží, zboží podrobe
né kontrole, zboží podléha
jící dozoru; -pfíid;tigfcit 
podrobenost kontrole; po
vinnost kont] olní ; -tcdlt 
právo k dohlídce n dohledu 
n dozoru II dc,hlížecí, právo 
kontr olovati; -rcgiftct kon
trolní rejstHk; -lí:l)eiu kon
trolní list; -fdJcinregiffcr 
záznam II rejstřík kontrol
ních listů; -fdHofs kontrol
nJ zámek; -id;Hiffcl zjišťova-
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Ci II kontrolní klíč; -fj,lcrrc 
závěrka zjišťovací n kon
trolní; -iícmj,le! kontrolní 
kolek; -f\Jftcm dozorčí n kon
trolní soustava; -t~iitdlcn 
kontrolní dvířka (měřicí přístroj 
movaruD; -uetfaljrcu dozorěí 
n přehlížecí II kontrolní ří
zení; dohlídka; _bCtjauUlt' 
hmg kontrolní shromáždění; 
-bOl'fd;tift pI'edpis kontrolní 
II o dozoru; -tucícn dozor, pře
l! lížení, kontrola; -6tffet auj 
í;rm <ě:í)ed kontrolní číslice 
na šekové poukázce. 

«:ontrofe do-, přehlídka. 
dozor, dohled, přezkoumaní, 
kontrola; kontrolní kniha. 

contl'oIic1'lm přehlížeti co, 

dohlížeti k čemu; mí ti dozor 
nad čimi přepočítávati co; za
pisovati do knihy kontrolní; 
_ber íBeamter úředník dozorčí 
n dohlížející n kontrolní. 

«:onttófictuug do-, pře
hlížení, dozor, dozírání, kon
trolování. 

«:outtolcut, «:ontrolol' do
hlížitel, dozorce, kOlltrolor. 

conttoúcts sporný. 
(fouttOÚcrf(e) hádka, spor, 

kontroversa; -l,iuuft sporné 
místo, sporná věc. 

«:outtoucrfcn - l,itotocoU 
protokol o sporu. 

COl.1tumacia. nestánÍ k 
S0;td;u (na straně žalovaného), U

stanl (na straně žalobcově), kon
tumace; ob contumaciam 
oófiegen pro nestání druhé 
strany vyhráti spor, ustáti 
právo pro nestání žalova
ného; in contumaciam \let, 

urt,lid,len odsouditi pro ne
stam. 

«:outumaehtI - cdcnntuts 
kontumační nález; -fofgcn 
následky kontumace; -ÚCt, 
fa6tclt řízení pro nestání II 

kontumační. 

eontumacictcn odsouditi 
pro nestání (k soudu), kon
tumacovati. 

«:ontumaetCl'Uug be~ @e' 
ílagten odsouzení žalované
ho pro neslání (k soudu); 
-s' ftcUtlJcl kontumační ko
lek. 

«:outnma; = Contumacia; 
očištění; staviště, stávka, 
kontumace; -auitalt ústav 
očišťovací kontumační; 
-bcfd;ci) kontumační výměr; 
-COtDOlt kontumační kor-
don; _DCCl'ct kontumační 
dekret; _ctl'cttntttHl nále% 
pro nestání II kontumační; 
-gcbur kontumační popla
tek; -gcfud; žádost o kon
tumaci j -ljaus dům kontu
mační; -paf$ stavištný(í) 
průvodní list; _j,lrotocoU 
stavištn~'(í) protokol; -ta~c 
stavištní taxa; -ubcrttctuU!J 
přestupek kontumační II 

předpisu kontumačního; -Ut
tljcH rozsudek pro nestání 
II kontumační; -ucrfafJtcn 
řízení plO nestání II kontu
mační; _~cit lhůta kontu
mační. 

eontutbictcu (z )másti, 
znepokojovati. 

«:ontttfion pohmoždění, 
obraženina. 
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<r~ttua!ciCCtt~ nabytí plat- ' ťOttbcrgicrctt sbíhati se, 
Dostl. přibljžovati se. . 

<rCltUaIibatiott přeměna COltbctg!crcnll sbíhavý. 
neplatného aktu v platný " 
kon validace. ' <rottuetfatiolt rozhovor 

ecuuaIil:liett konvalidova- (roz)mluva, rozprávka; zába~ 
ný, platnosti nabyvší plat- ~aih kOllversace; -:-s-líttďJ 
ným se stavší. ' m va ,rozmluv; -s·fe~ieolt 

<rOltUCttiClt5 vhodnost. ú- n:,ucny n konversační slov-
mluva; slušnost; -lítief' list! mk. _ 
slušnosti; -ljeitat konveni-I' eOlt!Je!I~Crelt rozmlouvaLi. 
enčnÍ sňatek. rozpraveh, hovořiti, baviti 

cottbcttictclt býti vhod se, konve:,sovat~. . v 
vyhovovati, hoditi se kon~ í <rCltbe~ltťl~ pre-, zamena, 
venovati 'I obrat; smzem kursu cennvch 

<r01tbe~t shromáždění' papí;:ů; snížení míry ťiro-
klášter; konvent. 'i kove; konverse. 

<ronbcntiolt úmluva, dO_Ii v <ro~tbCtfio1ts-capital bm. 

hodnutí, ujednání smlouva premenná n kOllversní jisti
konvence. ' 'I' na; přeměnn}" n konversní 

CO,nbcltttouaf, -cIT ujed- ~api~ál) -ocfdJqft konversní 
nan,y, ,s-, umluvený, kon- J~dllanl; -lta~tld)t burs. zprá
vencDli _e G):ontrofe smluvená va o konversl. 
dO,hlídka n kontrola; _e~ <rOltbettation=G):OltlOerfiol1, 
3~t~en ~~tlve~čnÍ n dohod- . c.olt~erticten pře-, zamě
ne(a) n uredne smluvené(á) mtl, prevésti obrátiti' snížiti 
znaménko Sznačk.a). ?~I:1U ~tát~ích papírft; snÍ-

<rouucltttOuaHttufe kon- ZIt! mim mokovou' konver-
venčnÍ n ujednaná n s-, tovatí. ' 
uml;tvená n předem stano- <roubertietuug pí'e- změ
ven:; pok~ta; -3oUfal; smIu- na (snížení) úrokové 'míry' 
vena celm. sazba. kon verse; _ bOlt .pi)1Jot9efar~ 

<r~u,benttpn$ - gdil kon- forberungen přeměna n kon
:relncblll. pel1Jz~; .-fCage první verse knihovních pohledá
za o a, __ e-mafitg dle umlu- vek. 
vy;. -mun~c konvenční. měna <ronbectictuugs - COUfcu$ 
n 111lll1ce; -bcrttag vzájemná souhlas n konseils ke kon-
smouya' IUrtr:.t11't., v . ff k v' ,- "'J • U mena VerSlj -e ecteu kOllvertova-

onvencm. né n konversní cenné Ja í-
n ,coUbetgcttt sbíhavý, sběž- rYj :-!Jcjndj žádost o Iko~_ 

Y<i: ,versI; -bcr~cid}llis seznam 

b
VhoUbCtgeU5 sblhavost. přeměn; -3ItJCd' účel konver-

se, konvergence. se n konversní. 
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<roubettit navrácenec. 0- <ropaH)at6 pryskyřice ko-
brácenec, konvertita; -ftem' palová. 
:pe! kolek na žadost v pi'í- Copia hojnost, hohatství, 
čině změny víry. zásoba; opis (dz G):()1Jie); _ vi-

coubC!' v;Vdut,ý, vypouklý; dimata (Iltbimierte :!ilijdirijt) 
_coucal.l vypuklodutý: ~_. vidimovaný opis n přepis; 
1piege{ vypouklé zrcadlo. _ verboruJTl hojnost s:ov. 

<r01tUC~Uiit vypouklost, <ropia1ien opisy; plat za 
vydutost, konvexita. opisování. 

(fonbid vS'chovna, kon- ([oiJte otisk, opis, pí-epis; 
viktj -s-11iftuug konviktová překres, snímek; kopie. 
nadace. <ropielt-ptofocoU sním~o-

<roubocatiou svolání; vý protokol. 
_s-ebict svolavací li"t n vy- <ropiet-aíJpataff.~-er1eugcr 
hláška II edikt. vvrobce otiskovacích n sní-

eouboeietcn svol(áv)dti. n~acích přístrojů; -MaU list 
<routlolnt zá-, svitek, ba- snímací n snímkový; -líudJ 

Uk, svazek, soubor, konvo- kniha přejJisll n kopií n sním
iut. kŮj _el.'fOrbetttif1c snímací 
,~Ot!buífiovn trhání, svírá- potřeb;v, potí'eby k snímání; 

Ul udu; krec. -mafd)ittc stroj snímací n 

cOttbldfib. cOttbUlfibifdj snimadlo; -tttafíe otiskovací 
křečovitý, trhaný, Škubav,í'. n snímací hmota; hmota na 

<roopcrathm sou-, spolu- otiskování; _l1taffc-ct~Ctt!JCt 
činno,;t, společná činnost, v\'robce snímací hmotv n 

společné působení; pomoc, h~n0ty na otiskování; _tne' 
přispění, kooperace. tf)obe způsob otiskování n 

eoOpetatib spolupůsobící, snímání; -uaild snímací 
sou-, spolučinný. jehlice; -uel; snímací síťka; 

<roopcratib-geuoffeufd)afi _papler papír snímkový n 

sdružení dělnické. snímací; papír na otisky n 

<rOOl'eratOt spolupracov- kopie; -preffe lis k snímání 
ník, pomocník; kooperátor. n otiskování, snímadlo; 

coopťtiel.'eltspolupůsobiti, -fdJei6e snímací deska; -iHft 
pomáhati. snímací tužka; tužka na 

cooptlcteU kooptovati; kopie; -tcregtapfJ snímací 
voliti, přibírati mimořádně. telegraf; -ttnte snímací in

<rooption volba, koopce. koust; inkoust na otisky n 

([oothiuation souřadnost, kopie. 
koordinace. coptetcn přepisovati, 0-, 

cOotiliuterclt přiřaďovati, pl'ekreslovati, otiskovati. 
při družiti ; coorbiniert souřa- Copula. carna1is tělesné 
děný, souřadnS'. ,obcov,iní. 
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([opufa±ion sňatek, od
davky, kopulace; -$-fď)eht 
(,cldavací n kopulační list, 
list o sňatku. 

copulattl.J slučovací, spo
jovací. 

copuHereu odd( áy)ati; spo
jovati; roubovati, štěpovati. 

([oquHía$-ttttf$ kokvilaso
vý 01'ech. 

E.roquHfe kadlub. 
([oquHfcu - guf$ slévání 

kadlubové; litina kadlubováj 
,litek kadlubov\'. 

cora-Ul před kÝm, U přítom
nosti M; _ me přede mnou, 
v mé přítomnosti; "viděl 
jsem". 

([oramifation s-, pot vrze
Ilí, koramisace. 

coramifiercn (podpisem) 
po-, stvrditi, koramÍ.oovati. 

([oramiftcrung po-, stvr
zení, osvědčení, koramisace, 
koramisování. 

([orbona pokladnice. 
([otliciffc misto pro agenty 

na burse. 
([orhC{ Šňt'l.ra. 
([orhon šňůra, stužka; 

zátah vojenský, vojenská 
obstávka; kordon, ochranný 
řetěz; _ 3iel)ett ochranný ře
těz zatáhnouti. 

«orhuatt-Ieher-fabt'if to
várna na korduán(ovou ků
ži). 

«or,pora! desátník. 
([or,porathm spolek, sbor; 

korporace. 
([or,porathHt$-genoffe člen 

korporace; -t'Cď)t korporační 

právo; -regcI korporační 
iád. 

corj:loratll.J sborem, hro
madně. 

«or.p$ sbor; -commau" 
bant sborový velitel. 

Corpus delicti věc o
svědčUJící n doličná, (,t.roslov. 

líce), Pl'edmět trestného či
nu. 

correaI společnS- anedílný, 
korpální. 

([onea! - obHgatiott ko
reální obligace; -fď)ttHmcr 
dlužník koreální n zavázaný 
rukou společnou a nerozdíl
nou. 

([otrcantiit společné ru
čení, ruka společná a ne
dílná. 

eorreet správný, přesný, 
bezvadm',. 

E.roneČif)eit správnost, 
přesnost, bezvadnost. 

E.rorrectiolt náprava, na-, 
opravení, polepšení; kárání. 

([Otreetioniir káran ec. 
corrcdioncf{ kárný. 
([orrectiou$-aufiaU kázni-

ce, polepšovna; -baumen 
opravující palec; -f)au$ káz
nice, polepšovna; -mittd 
kárný II nápravnS' II polep
ŠOVll cí prostředek; -rah o
pravné kolo. 

([orrceíot: oprávce, opra
vovatel, korektor. 

([orrcdur oprava, korek
tura; -ali~ug obtah oprav; 
-bogeu arch oprav n oprav
ní j -ďcidJeu opravní známka. 

([orrcfcrcut spoluzpra vo
daj, druhý zpravodaj. 

,-AA .$_ ...... 4 _, 4l"_A, "4,. 

. <rort>clatb:msouvztažnost, 
vzájemný vztah. 

corre{atil.J sou vztažn}'. 
([ortej:ltio(u) zkrácení. 
«orref\.1oulllmt dopisova-

tel; obchodní přítel; kore
spondent. 

([orrcivottl.le1t5 dopisová
ní; dopis; korespondence! 
mit S-m _ iiil)rett dopisovatI 
si , kým; mit S-m in _ trelen 
začít si dopisovati, kým; e-e 
_ anfnii.pjen zapÍ'Ísti dopiso
vání n korespondenci, kým; 

in banernber _ mit S-m ftcljen 
neustále s někým si dopisovati, 
býti s kým V neustálé kore
spondenci. 
«orrei\.1onl.lelt6-beftimmuu~ 

gen dopisná n koresponden
ční ustanovení; -MaH listov
ní seznam, seznam odporu
čených dopisů; -bnreau do
pisovací II korespondenč~lí 
kancelář; _coul.ludeut: pru
vodčí dopisů; -COUlHí oddě
lení pro průvodčího dopisů; 
-fonu forma n podoba d?
pisu n korespondence; m 
-iorm dopisem, ve formě do
pisu n korespondence; -ge~ 
geuftatth předmět dopiso
vání; -gejdJiift koresponden
ční obchod; -joltrua{ kniha 
dopisů; -fatte dopisnice, 
korespondenční lístek; -j:ltO~ 
tocoU korespondenční pro
tokol protokol o rozmlu
vách i -l.Jerfef)r dopisování; 
-ttlCIl písemná forma, dOJili
sování, korespondence; tm 
_Im'gc cl. Ilereinliaren písemně, 
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dopisem, korespondencí u
jednati co. 

corref\.1ouhicreu dopiso
vati si, korespondovati, kým; 

mít et. _ srovnávati se, sho
dovati se, souhlasiti , Um; 
odpovídati čemu. 

corref,pouhieteuh srovna
lS'; _e~ 9JWgHeb dopisující 
člen. 

([orrtllOr chodba, koridór. 
([orrigcub káranec, polep

šovanec. 
([orrigeul.leu(-ba) opravy; 

tiskové chyby. 
corrigtCrCu opraviti, opra

vovati, korigovati. 
([ott'oboratiou upevnění, 

utvrzení. 
([orroboratib upevňující 

n utvrzující prostředek. 
corroborterelt utvrditi, u

pevniti co. 

corrunt.pierclt zkaziti; po
rušiti, podplatiti; padělati. 

COl:tlt.pt zkažený, zvráce
n,T, 

v corruj:ltilid pomšitelný, 
podplatný, podplatitelný. 

([orru.ptifJiHtiit porušitel
nost, podplatnost, podplati
telnost. 

([orruptiolt zkáza, poru
šení; podplacení; padělánÍ. 

«orf eHett-tnaď)er korse
tář. hotovitel korsetů r. šně
rovaček. 

([oruette rychlá loď, kor
veta. 

([otCrtC kroužek, uzavře
ná společnosti spřeženstvo, 
koterie. 
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cotiereu označiti (písmeny I 6::ou~olt$-gebarultg knpo
n číslicemi), výměrami opa- I nový učin. 
tříti, vJ'7měry vepsati; (=no. couraut běžný, běžící, 
tieren) kotovati n znamenati platný; ~e!J ®elb berné pení
(papiry TI<> bm,e); stránkovati ze, (o)běžná mince; _el' 'j3reí13 
(knihu). obvčejná. běžná cena: _e 

6::otierUttg 0-, vyznačení. íffiare odbytné zboží. ' 
6::otou bavlna, kartoun; 6::oltrllut-gcfD berné pe-

-Druder tiskař kartounu. níze; -baluta berná mince 
toulaut ochotný, úslužný; n valuta. 

phjemný, povolný, plynný; 6::ouder rychlý posel, ku
uuter ben _ejten \8ebingllugen za rýr; l:ychlík i c-~iiflig ,~::y
podmínek co nejvíce výhod- chleny, kuryrov)'; c_maBtgc 
Hvch. \8eforberung zrychlená n ku-

"6::ou{a1tj úslužnost, ocho- rvrová doprdva; -ucrbiu· 
ta, družné n přívětivé n vlíd- bung spojení rychlíkem; 
né jednání, povolnost. -1l,Ja(;eu válce na drátové 

6::ouHffc schůze neopráv- železo; -il.Hlf3CltíUed vál
něnvch bursovních dohazo- covna na drátové železo; 
vači1 n agentů. -6Ug rychlovlak, rychlík. 

6::ouIifficr neoprávněný 6::oUr$ kurs, běžná cena; 
bursovní dohazovač n agent. měna; oběh (peněz); einÍen 

6::outJé přepážka, oddělení befi _c!J klesání kursu; bie _c 
(železničního vozu), kupé. untedicgen ®d)roantllngen kur-

coutJicrelt řezati, krájeti; sy n ceny kolísají. 
prostřihnouti, propíchnouti '6::our$-abfdJfa!l úbytek 
(lístek). kursu; -abfd)iJ,Jči'ď)ttug osla-

6::oupou kupon, ná-, ústří- bení kursu; -augabc ozna
žek, úřezek, ú-, nátržek; čení kursu; -auffd)ltltUtg vý
fiif.figc _tl splatné kupony; švih n poskok kursu; -abalt~ 
_ a6rrennClt ustřihnouti ku- ce viz ~\)altCe; -berid)t bur
pOll, odtrhnouti nástřižek. sovní zpráva; -befícrttttg; 

6::oltj:lott-aull.lciftmg kupo- náprava n zlepšení kursu; 
nová poukázka, poukázka -bell.leguug pohyb n kolísání 
na kupony; -bogCtt kupo- kursu; _&HDttttg tvoření se 
nov,>' arch; -fd)uciller stři- vývoj kursu; -Matt kur
hač n odstřihovač kuponů; sovní n bursovní list. měnny 
-ftemj:lcfgebiir kolkový po- lístek: _Í)crOttte 'otřese11í 
platek z kuponů; -termin lnu'su; -Differcu~ rozdíl kur
lhůta kuponová n útržková; sů n kursovní n v kursech; 
-bormedfmd) kuponová zá- ~~zdíl měn; -l:liryerclt~eo~tto 
znamná kniha, kniha na zá- ucet z kursovl1lch rozdllu; 
znam kuponů. účet z rozdílu měn; -eiu~ 
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bttffC kursovní ztráta; -cut· 
~tJiďcrultg, -cuoI~tiolt vý.voj 
KurSU n kursovl1l j _geiJ,Jtult 
kursovní zisk; zisk z kursu; 
-~cftc bursovní sešity; _larte 
bursovní lístek; -ttiueatt ú
roveň kursovní n měnná; 
-uoticrttug záznam kursu; 
-orDmmg bursovnÍ í'ád; 
-ruďgaug klesání n klesnutí 
n úbytek kursu; -jd}iJ,Jattfuug 
kolísání kursu; -fteigcruug 
zvyšování kursu; _tabelle 
bursovní tabulka; -telc' 
gramm (ber íffiienel' 'j3robucten. 
borie etc.) kursovní telegram 
(vídeňské plodinové bursy 
atd,); -bednit kursovní n 
měnná ztráta; -ll.lcrt kur
sovní hodnota; -3eHeI měn
ný n bUl'sovní lístek. 

courfiercu obíhati, býti 
v oběhu. 

6::ourtugc = 9)cčiflerge6iil' 
clollodné. 

G':ourtageU-l'cd}lmug účet 
na dohodné. 

6::ourtiel' = ,panbelsmčifíer 
dohodce, dohazovač, 

«oufin strJ"cenec, bratra
nec. sestřenec. 

«'oufine strýčenb" net, 
sestřenice. 

6::0ttbert o bal, obálka; pH
bor; sub _, llltter _ v obálce, 
bez přípisu. 

6::ouuert-beďe pokrývka, 
pl"ikrvvka i -er6euger v-s-
robcě obálek; -fabrH' to
várna na obálky; -flugeI 
o bálková chlopeň; -mafd}ine 
stroj na obálky. 

cottbcrticl'cn baliti, dá
(va)ti do obálky (-ek). 

6::ottuettieruu!} balení, za-
balování, dávám do obálek. 

6::rauiofogie lebosloví. 
CraniulU lebka. 
G':rauattc nákrčník. 
6::rauattcn-fabrif továrnR 

na nákrčníky. 
6::rcatur stvůra, tvor, krea

tura. 
«reDere, beI- 'j3robijíoU r 

provise úvěrová, odměna za 
ručení. 

6::rcbit úvěr, kredit; ge~ 
becrier, ungebecrier _ úvěr uhra
zený, neuhrazený; nd)ergejtell, 
ter _ pojištěný úvěr; S-m 
e-n _ eroffnen povoliti, po
skytnouti, dáti komu úvěr; 
anf _ nel)mcu vzíti na úvěr, 
_ (~rebul1t) dal (= ,pa6cu; opak 

:Ile6ct), 
6::reDit-adien úvěrní akcie r 

-anffaU úvěrní ústav, úver
na; -af1ccutauJ p(lljištění 
úvěru; -uusgaben úvěrní 
vydání; -bauf úvěrní bRnka; 
-Íiehurfnis potřeba úvěru; 
-bcrcd}tigte(r) oprávněný 
k úvěru; úvěrní oprávněnec; 
-bctcd}ttguug oprávnění, 
o~rúvněnost" p:ávo k úv~rl! r 
narok Ha uver; -liewdh· 
guug povolení úvěru; -bticf 
úvěrní list n úpis; _bUd) 
uvěl'ní n kreditní kniha; 
-eaffa úvěrní pokladna, 
-coujortiUtlt úvěrní druž-
stvo j -eonfum-uerciu úvěrní 
potravní spolek; -tonto-bud) 
kniha úvěrních účtů; _COllto-
6nd) fU! 3ollf3e6iil'en kniha 
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úvěrních účtů pro celní po
platky; -baner trvání n doba 
úvěrui -cffeden úvěrní cen
né papíry; _ehutltbmeúvěrní 
příjem; -ehmllljme-regiffcr 
rej střík ú věrnícb příj mů; 
-eriiffmtttg povolení n po
skytnutí úvěru; -ebibeu5 
evidence úvěrů n úvěrní; 
e-fiiI)ig schopný. úvěru; 
-fiHngfeit schopnost úvěru, 
úvěrnostj -forbentttg úvěrní 
pohledávka, požadavek ú
věru; -geuoifeufdjllfi úvěruí 
společenstvo; -gejdj rift o b
chod úvěrní TI na úvěr; -ge" 
tuiifJruug poskytnutí n povo
lení úvěru; -lJiid}itlletrllg 
nejvyšší suma úvěru; -91)' 
~otljd úvěrní hypotéka; 
-Íltftitut ústav n závod ú
věrní; -lOUrUllr denník o 
úvěrech n úvěrní; -los úvěrní 
los; c-fos nemající úvěru, 
bez úvěru; -magťl5htsbeuiu 
úl-ěrní skladní spolek; -uelí' 
mer vypůjčitel; -operathm 
úvěrní operace; -Vllpier ú
věrní list n papír; -papiel:
fíHfdjm!g padělání úvěrních 
listů; -pavicr - bCtpfiitt" 
buug$-urfuube listina o za
stavení úvěrních papírů, zá
stavní listiua na úvěrní pa
píry; -petiobe úvěrní ob
dobí; -regifter úvěrní rej
st.í-ík; -reji úvěrní zbytek; 
-ieite strana úvěru; -fiJftem 
úvěrní soustava; -ulier' 
fdjteituug překročení úvěru; 
-uliedraguug převod úvěru 
II úvěrní; -bereht úvěrní 
spolek; -l.lerfaU ztráta ú-

věru; -l.JerljiHtui$ uverní 
poměr i -berflluf prodej na 
úvěr; -berfefJl: úvěrní seyk 
II obchod; -bormcrf, -bor' 
meduug úvěrní záznam, zá
znam. (O) úvěru; _, u. mnr" 
f djufsberciu úvěrní a zá
ložní spolek; _uotU!lt pe
níze povolené vládě pro 
jisté případYi -Iucjen úvěr
nictví, úvěr; ť-ítJiirhig hodn3' 
úvěru. 

crcbHicreu poskytnouti 
úvěr, dáti na úvěr; uvěřiti. 
~rebitierung dá(vá)ní na 

úvěr, uvěření, posečkání, po
skytnutí úvěru; _ ber Cí:onlum· 
alígaóe úvěr, posečkáni spo
třební dávky. 

(frebitiu, 6:rebitibe list(ina) 
pověl'ovací, list věi-icíi plná 
moc vyslanecká, 
~rcbitor věřitel. 
~reMtnren-ltu$fd}uf$ vý

bor věřitelů. 
creiereu vy-, utvořiti; Zl'!

diti, zavésti; zvoliti, dosa
diti, jmenovati. 

~rcieruttg u-, vytvoření atd. 

~riba úpadek, konkurs,. 
ln-ida; obch. prokupčeníj -alt' 
gdcgeubeit .úpadková zále
žitost; -faff upadek; -rtf/ar' 
tíHou rozvrh v úpadku n 

konkursu; -uerf)auMuug ří
zení úpadkové. 

~ribar, ~ri!latar úpadce, 
kridatar, konkursanti obch. 

prokupčilec. 
Crimen zločin: _ concus

sionis (jur.) zločin· falšování 
mince; _ laesae Majestatis 
zločin urážky Veličenstva. 

Nezbytnou pómuckoupro každého osvíceného Čecha 
a spolehlivým rádcemv~1!šenh okolnostech jest 

lllustrovaná enevklonaellie obecnfch íěoomostL tf "l' _!I 

Encyklopaedlckévzaéhini ieví se predevším a hlavně 
ve., všestrannosti,_ tedy v tom, že jednodi'i'ec dovecte se 
stejně, neb aspoň přibližně stejně vyznati ve více oborech 
vědeckých. Tato vŠestranno.sf, fídká v dobách starůvěkyc~, 
stala se v .době nové všeobecně . .platnou a všude póžado
vanou podmínkou, bez níž nemůže obstáti žádný jedno
tlivec bez ohledu na jeho život nebo zaměstnánÍ-Proto 
staly se II všech národ-t1 encyklopaedie jakožto nejlepší fl 

jediné prostřeaky ll: dosažení všestranného vzděláni spisy 
~ nad jiné "obbberíými a pokračovaly ve svém. zdol;:Qna!ení. 

Ceská encyklopaedie, Slovník naučnj'., je 
již chloubou české llterafllry a je dílem vskutk li ná-

vidno z veliké i'"dy 8poluprucovníků. Všecky 
obory jsou v díle tom zastoupeny, zvláště stav kul
turního a politickéhožh'ota,pokroky techniky, zemědělství, 
průmyslu, přírodovědy, zdravovědy, výsledky cestopisfl)'ch 
výzkum!l. a vše<;h oboril lidského bádání i dlimyslu. 

Otevřte Ottův Slovnik ll: potřebě jakéhokoli 
a dá Vám o,Jpověď lm otázku, rozbodne 

(Jena sešitu 36 
přijim!t se též 
poštou 3 zl. 

spor. Ottův Slovník 
ruMe nahraditi 

i 

vychází. v seš. 040-48 stl'_ 
větší pp. odběratelů 

10 seiíinl 3 zl. 60 kro. 

30 seš. 10 z!. kr., poštóu 11 
80 kr., poštou 90 kro 

Dóštou ~7 zL.::JO . 
:.- Desk:rna jedno-

Veškeré a dí!y jsou dosud ua skladě a 
obdržeti též na =ěsični splát1;;;:y. 

Objednávky přijímá každé knihkupectví, zejména však 
!'I..,t_"I".~mJ, 
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erhniuaf, erhntucf! hrdel
ní, trestní. 

trrhutna! - augefegcuf}eit 
hrdelni n trestní záležitost; 
-faf! trestný čin; -foub fond 
kriminální n trestnický n 
VěZ811Ský; ~gcl1iiunc trest
nice; -gcrid)t trestní soud i 
c-gcúd)tHd)trestního soudu; 
-!lerid)tsbadeittrestni sond
nictví; -gefctlbud) trestní 
zákonník; -Ijaus trestnice; 
-inftij trestní soudnictví n 
justice; -fofteu vězenské 
útraty; -íJrocefs trestní pro
ces; trestní i'Ízeni; -ratl} 
rada trestního soudu; -ted)t 
trestní prá vo; -tid)tCt trestní 
soudce; -tidjtcramt úřad 
trestního soudce; -itHíJC 
trestní věc; -fenat trestní 
sbor, senát; -itatiftit stati
stika trestní; -lUdcrjudjung 
trestní vyšetřo~ání. 

(frimtnaHjt znalec trest
ního práva; kriminalista. 

trrimtualitiit zloěinnost. 
trestnost, kriminalita. . 

trl:oquis zběžný náčrtek, 
nástin. 

trl:ubo-gofb surové, hrubé 
zlato. 

c. s. c. = cum sua causa 
s příslušenstvím. 

(fubidcl: - aj.ll.líltat (oejch') 

krychloměr. 
cul1ietcu určiti krychlový 

obsah, krychliti. 
(fubicruug krychlení. 
cubU, eubijdj krychlový, 

kubický. 
truliif - htfJaH krychlový 

obsah; -htfjaUs-úcrcd)uUltg 

výpočet krychlového obsa
hu; -ma» krychlová míra. 

trulius krychle, kostka. 
trulmhtathms-puud nej

vyšší vrchol, vrcholový n 
kulminační bod, vrcholiště. 

ndmhtiercu vrcholiti. do
stoupiti vrcholu; kulmino
vati. 

Culpa. vina. 
truml.lator vzdělavatel. 
cuftil.licren vzdělávati, 

pěstovati; šlechtiti; kulti
vovati. 

truHUl: vzdělá(vá)ní, pě
stování, chov; vzdělanost, 
osvěta; úprava, upravování; 
způso b vzdělávání pozemků; 
kultura. 

truHlU:- an!citnug návod 
k vzdělávání n pěstování; 
-arIícH vzdělavacÍ práce; 
-art vzdělavací způsob; 
dt'Uh kultury; -IUtrgafJc úkol 
vzdělání 'n kultury; -auf~ 
roanb náklad na vzdělání; 
-fJcidjl:iiufuug omezení kul
tury; _úol:lcu vzdělaná n 
vzdělavací půda; -dJcmic ze
mědělská chemie; c-fiifJtg 
vzdělatelný; -!lattuug vzdě
lavací způsob; druh knl
tury; -gcídjid}tc dějiny vzdě· 
lanosti; -ingcnicnt hospo
dářskýn zemědělský inženýr; 
-fam~f kulturní boj; -fiim~ 
l'fCl: bojovník za osvětn; 
-raUD vzdělapápůdaj -j.lffun~ 
5C kulturní rostlina; -fdjiib~ 
Hng. škůdce kultury; -tcdj~ 
tltfcr zemědělský technik; 
_tl:iigCl: šiřitel osvěty; -mu" 
luanbhmg pi'eměna kultury; 

Něm.-česká terminologie úřední a právnická. 19 
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-boU kulturní národ; -wcd' 6:Ut léčení, léčba; ošetřo
scug v7.děla vad nástroj; vání nemocn}'ch; uží vání 
-5cH doba vzdělání. léků; -auitartléčebna, lé-

6:uftU$ vyznání nábožen- čebn,v ústav; -foul'! léčebný 
ské' bohosfužba, kult(us). fond; -gelb léčebné, léčebné 

6:~dtu$.augcfcgculJcit věc náklady; -f)aU$ léčebna; lá
ku.ltu n náboženská; -anftalt zeňský dům; -iufpcetiOlt Já
vvučovacÍ n vzdělavad ú- zeňská inspekce; -foftcu lé
stav: -lícblhfng potřeba čebné, náklady léčebné; -Hjte 
kultú n k náboženskÝm ú- lázeňský seznam, seznam 
čelům; _lícitrag -pHs"pěvek lázeňských hostů; -mctf)obc 
na kult; -ctat budžet mini- způsob n methoda léčení; 
stra osvěty i -gcgcujtltub -mujU lázeňská hudba; -ort 
předmět bohoslužby; -ge' léčební n lázeňské místo. 
metubC obec náboženská; lázně; -ortll.lefcu lázeúství; 
-gcfci; zákon o kultu; -mini, -pfufd)ct mastičkář, ne
rtcr ministr osvěty n kultu; oprávněný léčiteli -pfufd)c' 
-mtuiftertum ministerstvo rci pokoutné, nedovolené 
osvěty: -jtCUťt náboženská léčení n hojení; -fd}micb ko· 
daň:_ftcucrbcitrltgpříspěvek vál' znalec n hojič koní; 
k náboženské dani; -UCt'Wa{, -ft!ltut lázeúský řád, lázeÍÍ· 
tuug správa kultu; -UOt, ské stanovy; -tare lázeň~ký 
fd}tift předpis o kultu; -WI> I poplatek, lftzeňsl,á taxa; 
fen záležitosti osvěty a boho· -6Cit doba léčenÍ. 
~lužby; -31l.lCď bohoslužebn}' Cura starost, péče oč; 
účel. správa; _ animarum správa 

Cum sua causa (c. s. c) duchovní; _ bonorum správa 
s pl'íslušenstvím (s přísl.). majetková. 

6:umulathm hromadění.' Clltllbc! zhojitelný, vylé-
kupení, hromadný. ' čitelný. 

eumnlntib hromadn,;' ku- (fnrllttl'l opatrovane<J. 
mulativní; _e 5lliaijencaffe'hro- 6:utmtben-bct'miigclt jmě-
madná pokladna sirotčí; _eél ní opatrovanců n opatrova-
5lliai;enllermiJgen sirotčí hro- necké, 
madné n společné jměnÍ. (fttrat správce fary; -bc, 

6:uumfatitJ - licftefffd}ciu ltCfidllt kurátní obročník n 

hromadný list objednací, beneficiát, kněz farní; -lic, 
hl'om,adúáobjednávka;_UI.l!e uefidum kurátní obročí n 

nota n účet hromadný. beneficium, fara; -geHUl' 
eumuHcrett hromaditi, d}C(t) farM; -pftihtl:lc .fara. 

sloučiti, kupiti, kumulovati. ~lttlltcf opatrovmctví, 
6:umuHenmg = IImuula' opatrovanství, kuratela; lmtn 

tion. _ ftel)m býti v opatrovanst.ví; 

;;z; & Si 
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He - iiíf)ťen zastávati opa- v cul'i~tcu léčiti, hojiti, oše-
trovnictví. trovatl; vyléčiti, uzdraviti. 

v 6:utatef$ - augeIegenfJcit . 6:Urtofifiitcu - cabinet ka
vec n záležitost opatrovnická j bm ~t zvláš ~:lO .. tí; -tnljabct 
-~ttgcfobung opat.rovnický I mll,llte} zvlastností. 

.
s lIbv; -~uffJebung,-bef)cbung I .6:urtofum zvláštnost, po
zruselll opatrovnictví' -bc, dIvnost. 
l,iirbc úřad n soud opatro- eur. noe. (zkratek = cu
v~nský; ~-bcf)iirb!id} genelj, I ratori? nomine) jakožto opa· 
111lgt schvaleno soudem opa- troVlllk. 
trovansk§m; -betref opa- <fnttcnbc oběžný list. 
t~ovnický dekret; -gCHI pe- , oběžník, kurenda. ' 
n;ze .opatrovanců(e)j -ge, I 6:urtclt$ kus běžn}'. 
ttd}tftdj soudu opatrovan_ CUrrCltt běžný; _e .íSal}lt 
skéhc;; -fojtcu útraty opa-' průběžná trať. 
t~ovn:ctv.i; ..... ted}nung opa-/ (f~ttCttt-geIb běžné:, ~erné 
tlOVlllCky ucet; -tabcffe ' pemze; -l)aupfbud) zaplSník 
opatrovanská tabulka se-/ hlavní knihy; -ma~ běžná 
znam n výkaz opatrov~nců' míra; -fd}rift běžné n ku
-úerlj.iinguug dání v opa~ i rentní písmo; -Wateu-l)iiub, 
trovmctví, v opatrování. I !~t' obchodník běžným zbo-

6:UtlttOt opatrovník; _ ad ZIm.. . 
a<Jtum opatrovník pro určitý 9~l'nCulum vltae vy
("tento") pl"ípad; _ bonorum I p:sam n vylíčení n příběhy 
správce jmění j .;s, rohb 3um _ 1 Zlvota. 
ad a~tum 6efteUt někdo usta-I 6:ut'~, = O~urs; v směr, 
novu.Je se opatrovníkem pro /' cest~, Jlz~a; beh (ucebný n 

tento případ. VyucovaCl) n kurs; 2f6ridí' 
n"lt .... t "'_'" OJ, 'ff ,t1l119>3_ cvičn}' n přípravnv 
~ "'< 01'", vehe"uug usta- I kurs' db ,vk 1 •. 

vacky. novení opatrovníka. I 'v' o orna s o a pro no-

f Curat?-vs,. 6:utat správce ,,6:urs - iillbCtltug změna 
al'y, fara!'. Jlzdního řádu' r. .. ..r.., d ' 
eur' Y 'v d' 1 . , • I v , -v .. "' jlZ nI 
•• t~~ u~e m, mnalm; I rád j -bureau kancelář 1'0 

~-!~~f u:'edm n kancelářský n stanovení (poštovních) jí~d' 
kuuah;n ~loh. 'v, ,I-fartc mapa jízd; -tigufic: 

6:,!tt~h~lt. uredm formal-/ rUl~g upravování n hzenÍ 
nostl, kunahe. (postovních) J' ízd' t r. II 

<futiat I"'"' k' " ' , - !lve C v ,- .ultmc ul'latm n I tabulka (poštovních) jízd' 
spOle~!lY hlas.. V' • I -tJ,~rf~tift nařízení n předpi~ 
, 6:unc s1;)Or, tn.da hdu; I o JJzdach; -Wcfeu jízdní zá-
ladai.radmc;<,;; kune, Iležitosti, 

CUttcu-tvetye po kuriích. i ťltrficrclt obíhati. 

19* 
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curií.tl měnnv. oběžn\': 
«-fd)tifi ležaté -liísmo, lnll": 
siva. 

Cursus kurs, běh (školní). 
G:llftO$ strážce, dozorce, 

ku,;tos. 
G:\)attofe r G:!}!luofí.$ zsi

nalost. 
ctjffijdj okružný, cyklick}'. 
G:IIHnber - Dutd)mcffcr_ 

vnithlÍ pn.'i.měr válce; -mali 
(iiir st,'f)len, SlaH etc.) = vál-

cová míra (na uhlí, vápno atd.); 

-míif)fc válcový mlýn; 
-fd)ci!ic kotouč II píst vál-
COV}'; -uf)r cylindrovky. 

ctl!htbctu, ctlíhtbtictcu 
válcovati. 

tlJlhtl.ltiilfJ válco\"it}" vál
cový, cylindrický. 

G:tjuúfur měl'ítko; c-mii»ig 
pravideln:y". 

Cysticercus tasemnice. 

maďJ--abfjattg svah, sklon, krovina; -gieliťf kaleni ce, 
spád střechy; -arlleit hor. i hřeben, lomenice, lomen}' 
dob:y'Tvání výstupkové, V}'- štít; -fammer podkrovní 
stupkování; -aufliau pH- komora; -hmfbrdt stezka 
střešek' zVÝŘení střechové i ,nástřešní; -!auflireH - jtiiJ7c 
-búbeu' púda, podstřeší, pod- podpěra stezky nástřešní; 
kroví; sýpka; -bohcu- -feiter pokrývačský žebřík; 
wúl)mmg podkrovní byt;, -leitllUll jiir ~ele)Jf)01l3meďe 
-vogel! lU'ov~k; -~tUď) 10- střešní 1r edení pro telefonní 
meníce: -comttuetHHt krov; účely; -paí-Jpe lepenka k:'y~ 
-bcďe kryt(ina) sti'ešníi cí II na střechy; kamemta 
-beďcr pokrývač; -neder- lepenka,kamemyce; :íJal-lpeu-
<lrbeit, -DeďCrct pokrýva.ii- I beder pokr.ývac strec~y le
stvL práce pokrývačská;: penkou; -~Ilppeufabnf to
-erfet vik}'ř, OkllOn dvířka várna k~)"Cl !epenk:y;; -raU~lt 
ve střeše; -feufter vikýř; I podst~esJ, pvu~ai -rume na: 
světlík, okno ve střeše; i k1'oV111 n streSll!. ~ odkapn~ 
-fllr6,~iegeI taškays drážk?~? ž~~b ~ koryto ;.-1:fJtefer kryc; 
háková cihla, taska; -fttlt ?~'ldhc,~; _ "71d)U!bdm~d}er 
vrch, slémě, hřeben stře~hy, smdelar; -Item taska; -lf t.:t l!
-fitite kalenice, lomemce; .pappe lepenka kamemta, 
-gejd)oj$ patro podkroyní, kal11~nice; y-~~d~erf pod-
podstřeší, podkroví; -!lťfun~ krOVl, ,po~str.esJ ; .. -!tttÚe pod
římsa pod střechou, lJlavl1l krovm ~vetl1lce,Jlzb~; -ltu~I 
odkapnl římsa; -gcitein ho;. trám OVl, vazba, stolIce; Dte 
krovní hornina n kamelll" 9JCauer unln bem -ftu!)l pod-
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krovná zeď, podkrovnice; I vyjádřiti; - \ler,eu odcháze
-tf)eerer dehtař střech; ti, odejíti; lne ~rage ge~t ba, 
-tra~fc v okap ; střešní n od- 9in, Daf0 jde o to, aby ... ; 
kapm zlab; -traufeured)t 1_ ietU do-, skonati, zmizeti, 
právo okapu; -tlorfd)uf$ pří- nebýti; -jtelIeu odstaviti; 
střešek, p~íkrovíi -!tJ0f)uu~g cl. lírei&t bal)ingefterrt něco ~e~t 
podkrovm byt; -5tegel tas- nerozhodnuto i lId) -beretltto 

ka, kryvka; -5iegeI-brettttet gen usnésti se v ten smysl, 
ci~lář; -!jegeCei cihelna na aby; _ íl.1irfeu působitiktomu, 
tasky; -jtegerofeu pec na aby ... , usilovati o to. abv ... 
tašky. l:!af)tuter za tím, 'v tom; 

~!llfJett opatřiti n pokrýti _ rommen odhaliti, odkr},ti, 
strechou. vyzkoumati co. 
. hafer~ jest~iže, .pok1.lyd, ač- maUtar - f) llr3 prYJ3kyLce 

ll: pakh; _ md)t Jesthze ne, damarová. 
ach ne. mamajt-faflrif továrna na 

~~fiir-l)ltftelt býti práv, č,ho; damašek; -leittwclier,_ltleber 
statl ,ač, odpovídati z č,ho; damaškář' -Itlellerei výroba. 
~;-f),aftun~ ručení, odpoví- látek dam'aškových, dama.š
Ual1l zač; zaruka, závaznost; kMství' -witfer = _melíer. 
bel eigener b-liaftnug na svou mam;u - ťúufeetiotts _ gl> 
(z)odp?vědnost, pod svým flfJíift dámský konfekční ob
o~p.ovldáním z č'ho; - f)aUett chod. i -coupé dámské kupé 
ml,t: za. to, domnívati se, do- n oddělení; -frifier-uuter" 
J:1ysl~tl se; eíl Dem ~-9a!ten rid)t vyučování v účesu 
116erfalfen ponechati na vůli dámském; -Ueiiler-coufec" 
komu. třou konfekce dámských 

bagegctt adv. proti tomu; šatů; -fd)ncihcrei dámské 
id) bllt nid)t - nejsem od toho, ~rejčo:stvíi -ftift (abelige~) 
aby ... j nenamítám n nemám ustav slechtičen. 
nic proti tomu, že.. mamm hráz: -!iaffCtt hra-

maguerrotlJi:! světelný ob- didlo, podlaha; -lirttd) pro-
raz, dagerotyp. tržení, stržení, průtrž, prů-

m"guerrotljpiC dageroty- rva, strž hráze; -tuHur 
pie. vzdělávání hrází; -erbe hOL 

y~!llet:lirittgen přinésti, země na plastu n na kamen-
pn!1asetI (sem); Y7f!l~tett při- ném.lomu; -gdl:! pobřežné; 
JetI; ~!'Ier"ett 'prl.l:!~i. -lom, -mctWer (po )hrázný, dozorce, 
meu p,rlchazetl, PrlJltl (sem). hráze; -OtbUUttg řád hrázo-

l:!1lf)!U tam, na on? místo; vý, hrázní; -rij$ natržení n 

::arb.~ttett pracovatI k tomu; trhlina hráze, natrhnutá 
ltd) - Ituficnt tak, v ten smysl, I hráz; -rutf d)Uttg sesutí ná
v ten rozum se vysloviti, spn n hráze; -fdJiittuug na-
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sypání hráze; -iet;er rybni
kář; dlaždič; -jtocf mezník; 
-ftra~e hrázní silnice; -tlJci, 
lel' vykazovač hrázových 
podílů; -benncifnug vymě
Í'ování hráze; -ll.liirtcr = 
_meifter; -l1.le~r hrázový jez. 

l:Iíinunen dělati II stavěti 
hráz; zadržovati, potlačo
vati co, klásti meze, hráze 
čemu; tlumiti, dusiti, tišiti co; 
dlážditi. 

;Ilíimmcr dělník na hrázi; 
rybnikář; dlaždič. 

:l)íimmung dělání hráze; 
zadržování, potlačování, u
tlumování, tišení. 

:l)anmatiolt zavržení, od-
souzení. 

l:Iamuatorijdl odsuzující. 
:l)amnificattt poškozující. 
~anutificat poškozený. 
:l)allmifitathnt poškození. 
l:Ianmifitieten škodu pl-

sobiti: ublížiti. uškoditi komu. 

Damnum š'koda; _ emer
gen s skutečná (povstalá) 
škoda (naproti tomu IUCl'um ces
.sans uš:}' ziSk). 

S)amN pára; dýchavičnost, 
dušnost (koni a soumarů); 
[právní vada; doba ručení 15 dní]; -ab", 
gal1e v.ýdej páry; -Illigllúe
fojtcu útraty spojené s výde
jem páry; -alJvarat parní 
přístroj; stroj k vypařování; 
-liiiďetei parní pekárna; -lic, 
fJiilter parojem; -lietrie6 
hnaní n pohyb parou; -bo~r' 
mafď)iue hor, parní "rtadlo n 

vrtací stroj; -bofJtung vrtání 
parní n parním strojem; 
-lioofparník, paroloď; -l:Iarre 

hvozd na sušení parou; 
-brucf tlak páry, parotlak; 
-brnďmcffcr manometr, pa-
roměr; -brucf-tcgufafor ří
dič parotlaku; -Drucfl1.lcd 
hor, parní tlakostroj II pum
povod; -llrncfcrci parní 
tiskárna; -chdíiffc mi! ~Wď, 
jd)lagI3I:eHli!en parní pří vo
dv se zvratn <'mi zámvčka
mi; -chtIafsl.lcntH zániyčka 
vpouštěci II vpustná; -cin, 
fttiimlmgStol./rtrouba, roura 
parovpustná II pro vpouštění 
páry; -c~l)altftor parní ex
haustor; -c~j.l(oftott výbuch 
páry; -fiitbetci tisk s par
ním barvením; -fafs lih. dře
věn}' pařák; -gctdcbc parní 
stroj; -gii.j.1e{ parní vrat(idlo); 
-!Jal)n parní kohoutek, poji
štovací zámyčka; -l./alk 
bauce čas udržování parního 
tlaku; -lJartc-gdiiit, -fJaUc~ 
foften útraty spojené s udr
žováním parního tlaku; 
-l)alte-ftunllen hodiny strá
vené udržováním parního 
tlaku; -l)aUung udržo
valll parního tlaku; -t:laI' 
tuugs-fofteu = _~altefoften; 
-l)eij - cinridltung zařízení 
parního topení; -l./ci5-fn.j.1' 
~eht parovodné hadice; 
-l)ci3ung parní topení, tope
ní ]Jarou; -injcdo,r parní 
injektor; -fammcr parní ko
mora, parna; -fefit! parní 
kotel; -feffcr-armatnrclt-cr~ 
6CUgUUg výroba výstroje 
parních kotlů i -feffef-bdricb 
obstarávání n řízení parního 
kotle; práce (s) parním kot-
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1 • -- Y fl t . bs ~cugltis rv' -ranllt parní prostor; 
em; -LCllC.- c ne o -o . t' _-;.~ .. lt( .. t" .. parní. regulator, vvsvědčení o ZpUSObllOS 1 n" .... ~ 

k" obstarávání n řízení par- řidič; _rO{lr-l.!crbmllnng pa-
11'ch kotlů; vysvědčení pro rovod rourový; -fíigc. -fíigc' 
práce (8) parním kotlem; 11.lcd parní pila; -fau!mc,I
-fcffef-c~prOfiolt výbuch par- robr roura parosberna; 
ního kotle; -fCl1ef-j.lrobc, -fdltff - faf)d p~roplavba ; 
-fcfieí-.j.1tiifu~tg ~ko~ška p~r- _idliff-fal)ds-flctrtcb provo
ního kotle, ZKousem parl1lch zování paroplavby, paro
kotlů; -fcifd-j,lriifnltgs-com' plavba; -fÓJiff-falJr~s-gcfcf!~ 
mifiiit komisH.ř pro zkoušení fdlaft par~plavebl1l ~pol.ec
púilÍch kotlů; -fcffcHru' nost; -idllň-fal)t~s - Jt~tt.o.lt 
fltltgs-t~~c yopla~ek n ta~~ paroplavebl1l stamce; -1dltff' 
za zkouselll parmch kotlu, fal./ds-unterucl)numg pod
-feffd-rCl.!ifhm pl-~hlídk.a. n nik n podl1lkateli'ltvo paro
revise parních kotlu; -fclfd- plavební; -iď)iff-faf)ds-uct, 
rcl.iifiolts - ta~c poplatek II Ilhtl'lUUfi paroplavební spo
taxa. za přehlídku parních jení; -fď)iff-faf)d~ -I.!cyf~~.r 
];Otlll; -fcffcl-tuttcriudlmtgs- doprava parolodm;, -ldmy
gcfdífď)aft společnost p~o mafdlhtc parolodnl stroJ; 
zkoušení parních Mtlu; -fdliff-lltaíď)htift strojník p",
-fofbcn parní plstc:n; -ha ft rolodní; -fď)iff-ftation stani
parní síla; mit _tratt betretbCl; ce lodní, parolodi, pro paro
hnáti parou (též na pann lodi; _idliffs-ranl'luugsvra,i; 
poho~); -hatt - tI~tmictet přístaviště pro parolodI; 
prona.)emce parn~. SIly; -ldllcpvfď)iff-taf)d vlečná 
-fnrbe! klika parl1lho stro- paroplavba; -W!lnUUU!lna
je; -lcttung ,Parní -:edell.í, pjetí n tlak pary; -ltullc 
parovod parm potl'Ubl; _{et~parna; -ifu{Jl mech~nický 
tuugs-r~l)r roura par( ovod)- stav; _ttl'unlua!j parl1l tram
ní, parní potn:bí.; _, odl so~ wav n dopravník; -trod'clt
poncl!; -llta,ld)tttC _. parl1l ap~arat přístl:oj kv;"ysouše-
5troj, paro~troJ; -mal~Jt~tC~~- ní parou, parm susnna; _ tl. 
taunt stroJovna; -tlta1ď)ttttlt 5cgclf!Í)iff parolo~ s, pla,?h
parostrojník; -miH)fc )Jkll'nÍ tam i . _l1cntd parm zamycka 
mlýn; -podlll.lcd ho>', parní n záklopka n ventil; -l.lclltH
pesto 'lna; _lJutltpcn-anfagc IJclld ]J!Í.ka ]lamí zámyčky; 
zaÍ'Ízellí parní pumpy;. :"ucríÍ)cHnug rozvádění. roz
-Vtttnj.Jcn-fcffcl kot~l parn~' vod n rozdílení páry; -UCl" 
pumpy; -lnmtJ,1!l.lct't pan:n tÍ)eihmgs-t~mu prostor, ko~ 
pumpovarllo n tlakos~roJ na- mora, komurka pro parm 
so;,;n í': _ratltme pa,rlll beran; rozvod; -ucdÍ)eHnngs-rof)r 
-ralÍdjfaJtfl zachycovač pá- potrubí parního roz\'odu, 
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trouba k rozvádění páry; 
-boInmctt objem páry; -Iua~ 
gen parní vůz, parovůz; 
-Itlagcn-bmtcr stavitel pa
rovozů; -Iuagcnfd;iclicr po
sunovač parní; -Itlcg parní 
průch<:d n kanál; -Itlctf pa
rostrOJ; -5UďCr cukr rafino
vaný parou; -6n1af$bcnti! 
parní záklopka připouštěcí; 
~5ttfcitnlt!ls-reOr parní trou
ba přivádécí. 

~amj:lfeI-biiďcr pekař po
choutek. 

bamj:lfen vypařovati se; 
kouřiti. čaditi. 

biitttpfcn dusiti, tlumiti, 
potlačovati, oslabovati; gc~ 
i:iimjJítc>3 0jJtei bel C-r lillagc 
dušený n přidušený krok, 
pohyb, kyv váhy. 

~attt.j.lfer parník. 
~iimj:lfcr pařák; dusidlo, 

dusič, dusítko; tlumidlo; 
tlumič; .pW3C- pařák Hen
zellv. 

biim.j.lfig dýchavičný, du
šný. 
;l)iimpfigfeHdýchavičnost. 
~iimi1fung paření i du

sidlo, dušeni. 
~!Utf-Itbrcffe adresa díků, 

poděkovací; -uhc řeč děko
vací n na poděkovanou; -fa~ 
gnug poděkování; -ia~ 
!lungsjd;rift poděkovací 
psaní, písemné podě kování. 

baufen děkovati, díky či
niti n vzdávati; spláceti, 
opláceti komu co; S-m cl. aU _ 
!)a6en míti děkovati komu ,.č, 
díky povinen bS'ti komu 'ač. 

hanffagclt děkovat;. 

~atangabe závdavek; po,
sudné. 
~arauf6ictultg podání. 
barauf-fťlCgcn následovati 

po čem, přijíti po čem; _ll ná
sledující. 

SDaraufgalic závdavek. 
badiictclt podati, poskyt

nouti; propůjčiti, uděliti komu 

co; fid) _ naskytovati se. 
SDarbictltltg H 0tcljer~eit 

podání, poskytnutí jistoty. 
barbrtugeu nabídnouti, 

darovati, věnovati, oběto
vati kDllU co. 

~arl.iriltger nabízeč. 
bareiu do toho, tam; jiclj_ 

gcllen, jinbeu, tligcn, idjicren 
vpraviti se do čeho, spr'áteliti 
se s čim; pochopiti co; _ tuHli, 
gen svoliti k čemu, souhlasiti 
s čím. 

bargelieu vy-, podati, po
skytnouti, propůjčiti. 

SDadcgc hor. sbírka. 
badcgeu dovoditi, doká

zati, vylíčiti, dolíčiti čeho; 
projeviti, pronášeti co; bic 
@riiubc bes gcjteUten í8egc~mt$ _ 
vvložiti důvodv žádosti. 
"SJatIc!luttgp~ojev, výklad, 

vyložení, dokázání, důkaz, 
vylíčení, dovození. 
~adcOc1t zápůjčka; - flcgeu 

lBcrlíobmuug zápůjčka na loď; 
_ in ml1(JCllber mWu3c zápůjčka 
v hotovosti; _ tu 0d1llIbjd)ei, 
ltCll zápůjčka v dlužních ú
pisech; cin _ anfueí)lncu půjčkt; 
učiniti; ciu _ gc(len o mad)en 
zapůjčiti komu (peníze); _ ber 
cumula!ilJen ?illaijencafia sirotčí 
záplljčka. 

. SJadeljeu$-alifd;íuf$ sjed
nání zápůjčky; -auffihtbi, 
gung vS'poveď zápůjčky; 
-bdrag suma, částka za
půjčená n zápůjčková; -caffe 
pokladnazápůjčková; -taffe
fdjCht lístek pokladny zápůj
čkové; -eaffeu-úereiu spolek 
pro zápůj čky; -forbcrung 
pohledávka ze zápůjčkv n 

zápůjčková, zápůjčka; '::ge~ 
fd;iift obchod (jednání) zá
půjčkový( é), smlouva o zá
půjčku; zapůjčení, vypůj
čení; -gejud; žádost o zá
půjčku; -iutereffclt úroky 
zápůjčkové n ze záplljčky; 
-Hage žaloba ze zápůjčky; 
-ltel)ntet: vydlužitel. vypůj-
čovatelj -l.lrťlfongatiolt pro
dloužení n prolongace zá
půj čky; -tUgltug spl acení 
n umořo vání zá půj čky- -ber~ 
bhtDrid;feit závazek ~e zá
půjčky; -bedrag smlouva 
o zápůjčku, zápůjčková; 
-ll1ctlier žadatel zápůjčky, 
vypůjčovateli -5ett doba zá
půjčková; -5infeu úroky ze 
zápůjčky n zápůjčkové. 

Dadeil)en zapůj čiti komu co. 

SJadciOer zapůjčitel. 
~adeiO!Utg zápůjčka. 
:J:lat'm střevo; -f)iinDfer 

o bchodník střevy; -hltl.lriig~ 
nicrer impregnovač střev; 
-rehtigct~ čistitel str'ev; 
-faHen - er6eugct: v.ýrobce 
str'evových strun; -faitcu' 
fabáf továrna střevových 
strun; -faitcn - mannfadut' 
manufaktura strun střevo
vS-ch; -fd;icifjerei propírá ní 

2!:J7 

str'ev; -feile střevový pro
vaz, lano střevové; -Itliifd;et· 
propírač střev;' -luiifd;et:ci 
propírání, praní střev; -6U' 
bcrcitung příprava střev: 
-5urid;ter upravovatel střev: 
,~,aruad;ad;tung ,z,achú

vanl se dle čeho; dbanl čeho; 
aur _ aby se tím řídil, aby 
se dle toho zachoval, aby 
toho dbal. 

:J:larr-boDen půda na su
šení, hvozd; -fJIotU$ sušírna; 
piv. hvozd, sladovna; -fam~ 
mer sušÍma; -maf6 hvozdě
ll}' D sušený slad; -efcn su
šárna; pec hvozdová; -bťlr~ 
rid;tuug sušidlo. 

:J:larre hvozd, sušírna; su
šení. 

Danen sušiti, hvozditi; 
hOl'. škvařiti (mědné výsočky). 

~arrelt sušení, hvozděnÍ 
(sladu). 

barj'teUen představiti, uká
zati koho n 00; označiti, zpo
dobovati, znázori'íovati, ob
jasniti, vykládati, okázati, 
(vy)ličiti, vypodobniti, po
pisovati, vyo braziti, vy
tknouti co; pí'edstavQvati, 
hráti eo; jíd) _ jeviti se; jid) 
al{l auliiHig \lub fiered)tfertigt _ 
jeviti se, osvědčiti se pH
pustným a oprávněným; bic 
Urřul1bc fleU! jíd) nad) íjorm ul1b 
Su[)alt alil iiffentlid)c llrfunbe bar 
listina jeví se, ukazuje se dle 
formy (zevnějšku) a obsahu 
listinou veřejnou. 

Slarj'td!er pí'edstavovatel, 
popisovač, vyličovatel, vy
kladač, přednašeč, výtvarník. 
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~at'ftdhm!l vylíčení, po-, 
vypsání, podání, popis. vy
obrazení; vyjevení; vytvá
ření; představení, hraní čeho, 
st;,hrání čeho; ukázání, ukázka; 
dukaz čeho; _ e-5.l lBetragell anf 
ber 'Igecran\J:)eiiuug vytčení su
my na šekové poukázce; _ 
ber eacf)lage vylíčení věci; _ 
ber ~9atiacf)en vylíčení sku
tečností; óilbíid)e _ vyobra
:-:ení; ícf)riftlicf)e _ vypsání, po
psání, popis; taóellariid)e _ zob· 
razení přehledné n tabul
kové n na tabulce. 

~at'itcffungs - art způsob 
podání, vylíčení, předsta
vení atd.; -fatcgoric div. druh 
pře;1stavení v (divadelních); 
-mtttcl prostredek předsta
vovací, znázorňovací popi
sovací; -ltlCifC způs;b (vy)
líčení, popisu atd. 

hat'tf}ult do-, vy·, proká
zati, vy-, dolíčiti, vykládati, 
vyložiti. odůvodniti, prové
sti; burCl) 3engen _ dokázati 
svědky; cill Sl1lercfie un ct. _ 
prokázati zájem n. čem. 

bat'lvctfcU pí·edložiti. pro-
kázati. ' 

~aidlt.isoucnost, bytnost, 
bytí, existence; přítomnost. 

bafdliit tu(to) n zde n tam. 
~ata, ~atctt údaje, sku

tečnosti, události; data. 
blltict'Ctt datovati. datem 

n dnem označi ti; fíci) _ po
čínati se, pochiLzeti od ... ; 
batíert dallý, psanS-. 
~atienmg datování, vro

čení; bie _ unb bie ~ertiguug 
[)u6m alt! ber nHd)ften uiel)t all~~ 

gefiiffteu \.linie 3n erfolgen vro
čeno (datováno) a podepsáno 
buď na nejbližší nevyplněné 
čáře (linii); -s-flJaUc sloupec 
vročení n datování. 

Datio in solutum (,pin~ 
ga6e au .8u91uug~ftatt) jiné 
plnění místo dlužného (plnení 

něčeho jiného, než k čemu byl dlužnik za

vázán). 

~ato (dato); jmi ?JJconute a _ 
za tři měsíce ode dneška. od 
datování, od vročení; Mil _ 
až do dneška; de _ ze dne 
n datováno dne ... ; uad) _, \lom 
_, anf _ po dnešku, po dato
vání, vydání; -díl1tfcí do
ložka "po vydáni" n "ode 
dneška"; -ltledJfef směnka 
a dato, směnka "po vydání" 
(směnka, jejíž den splatnosti stanoven jest 

určit~' Čas po dni vydání), 

~atum údaj; udání času 
(a místa), datum, vročení; 
3nrilcrgcfe~teQ\ _ zpětné. dří
vější, starší datum; -ftéml-ld 
denní razítko; -$-ect'tifi" 
dCt'uug stvrzení data. 
~aubc duha. dužina. douž· 

ka, deska (u 'udu). ' 

~au!len - ~Or3 - Ilufcrtiger 
duhař; -mllfi míra z dužin 
n dužinová; -fiigc pila na 
dužiny; -idHiigct' duhař. 

:l:Jaucr trvání, doba; _ ber 
fortlallfenben @ettilfie trvání 
běžných požitků; be~ 1!t1l!W 
recI)te~ trvání n délka autor
ského práva; Ullf, jilr bie _ 
\Jon brd Sat)rett na tři lé ta
filr bie _ trvale, na stálo; \Jo~ 
_ idn býti trval"·, míti trvá
ní; \)011 llll'3er .: jetu nemíti 
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dlouhého trvání; ttl(if)renb Der strana dluhů dluhová 
_ bC;l ::iDurcf)trielíe;l po čas prů - (v účetní knize!. 

honu n honu kudy (vsí, městem a pJi ~cbit odbyt; -ftaHou sta-
-jcH trvání, čas, doba. ce odbvtu. 

~auet'~aftigfcit trvanli- ~cbitll = '0e6et. 
vost, pevnost, stálost. debite závazně, dlužně. 

bllltct'lt trvati; -b trvalý. bcbitict'clt odbývati. pro-
stálý; ói~ ~nm 31. ::iDee. 1868 dávati; (S. mít cl. _) pf'ipsati 
_Íl ctmirt ietn prohlášen býti komu co k dluhu n na účet. 
platným do 31. prosince 1868. ~ebitor dlužník. 

:l:Jcntmen-ll.lcffen-bct'fdJfufs ~eeanc desítka, dekada. 
hř-ídelní závora s palci. bccanifÓ)e~ e\)ítem sousta-

naltlibet'~llltbeftt protiviti va desítková, desetinná, de
se čemu, nedbati čeho, jednati kadická. 
proti čemn; bie ~-bclt proti- ~eean děkan. 
vící "tomu. kdo bv se tomu ~eeanat děkanství, děka-
protivili, kdo bv 'proti tomu nát; -amt děkanský Mad. 
jednali." becllrtict'Clt označiti p1'ed-

~~ltJibcdJllubfltttg proti- měty zapsané. 
vem se, odpor. ~ccatCltt', ~ceatict'ct' de-

bllsugeliiidg k tomu pa- katovač. 
tl-ící n náležející. ~ceatur propařování; de-
~1l3ufommett, ~a6uhUtft katování. 

přibytí, pí-ipojení se. ~ccclltberl!ct'fllffltttg pro-
na3umllI = bllmag tehdy, sincovka. 

toho času, tenkrát. :l:JceeutraHfllHolt 'decen-
ba$ll.lijdlCtt-bCfiublhli Tl1.ezi tralisace; -S-flJftcm soustl\va 

tím jsoucí, mezitímný; decentralisační. 
~-funft, ::t-trctClt za-, vkro- l.lcecntraIifict'ť1t decentra-
i'ení, vložení se, intervence. lisovati. 
prostřednictví; naskytnuti ~ed)llttei děkanství. 
se; i1Jegen '0_!lluft e-{l rremDC11 ~cdJaltt děkan. 
,piubcrnifíe~ pro překáž ku ~eÓ)!llttett-aUtt děkanství, 
odjinud v to Pl·išlon. úřad děkanský, hodnost dě-
~ebatte rozprava, 1'01;:0- kanská. 

vání, debata. I ~cd)argc-cdljeihmg spo-
))c(Jattict'clt rokovati. řádání účtů. 
~c(Jclltltr celní ponkáz 1; a' bcd)argict'cu skládati: zba· 

na zboží první jakosti, de- viti, sprostiti. 
bentura. ~CÓ)ct úbytek na váze 
~cbťt povinnost, dluh, má odpadek. ' 

dáti; nebet; -t,loitcu položka bCcibiCUlt rozhodnouti; 
dluhová, "má dáti"; -jcitc -l:I rozhodný. 
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:1:cdma!-brud) desetinný 
zlomek; -brliďclttuagc dese
tinná váha můstková; 
-mafi míra desetinná; -fÍ}~ 
itcm soustava desetinná; 
-(tifď)tuagc desetinná váha, 
decimálka; -tl.lf.lgClt-Cr3cugcr 
výrobce desetinných vah. 

:1:cdfhm rozhodnutí. 
bCcifílJ rozhodný; :1:-fHm> 

utC (votum decisi vum) hlas 
rozhodný, rozhod~íci. 
~cď paluba; -garu krycí 

sít; -geblir, -ge!h přípustné, 
poplatek pHpustní; -lJcngit 
Me bec, pušťák; -matcria! 
kryti vo; -nct; krycí síť; 
-rcgiftct rejstřík, seznam 
přípustní; -faiiolt doba při
pouštění; -ftofr pokrýv ková 
látka; -3Ctt čas přípustní; 
-5Cttef přípustní lístek, lí
stek, list o připuštění. 

:1:cďc při-, pokrývka; strop; 
obal. 

:1:cďcHfcÍlt záklopní ká
men, příkiop. 

llCďC1t krýti, pokrývati; 
chrániti; bie @5djulben _ dluhy 
uhrazovati, dluhy ujistiti, 
založiti; :s. _ dáti záruku, 
jistotu komu; el. _ zjistiti, 
zajistiti, uj istiti co; opatřiti 
co dm; bie jffiare lit burcl) e-lt 
5Bcgle\tid)ein [Iebech zboží jest 
opatl-eno p1'iivodním listem; 
Hel) bor Cl. _ kr5,ti se "ho; ge~ 
tedle @ltnte kobyla, klisna 
připuštěná. 

:1:cdcu e-1' Smíe skákání 
na kobylu, připuštění ke 
kobyle. 

:l>cďcu - belaitultg$ -ptobc 
zkouška obtěžkání stropu; 
-coltjtrudiolt konstrukce, 
sestavba stropní; -fabrtf 
továrna na pokrývky; -fclkl 
pole ve stropě; -fkd)tcr 1'0-
hožkář; -foUD zjišťovací n 

úhradní fond; -getiifcI po
stropnice; -I)iinkllct obchod
ník pokrývkami; -f)iif6cr 
stropovnice; -ntaď)cr vý
robce n vyrabitel pokrývek; 
-oflcrnÚ)t světlík ve stropu; 
-tif$ rys nadhlavní; -fď)a-
Inu!! pažení u podbití st1'o~ 
pu; -UdnnDC listina zjišťo
vací. 

:j)cďung úhrada; jistota; 
opatření; ochrana; celní po
ukázka, lístek; riiďf!íínbige
nevyrovnaná povinnost, ne
doplatek; Die _ e-r ~l!~íage 
nad)ttle1íen prokázati, že vý
daj jest uhrazen čím; fdjrtft~ 
lidje _ zjištění písemné. 

:j)cďtmg$-capita{ jistina u 

kapitál úhradní; úhrada ji
stinná; -gcf(f)iift jednání 
úhradní n Zjišťující; -mtttc! 
úhc·adní prostředek ; -udttn~ 
Dc zjišťovací listina. 

:1:cdanmt osvědčovate}; 
oznamovatel, prohlašující, 
opovída,~; deklarant. 

;I)cdarattolt deklarace; 
opověď; oznámení, ohlášeni; 
projev. 

;I)cdanlÍortttm deklarace, 
deklaratorium. 

Dcdaricrclt oznámiti; 0-
pověděti, ohlásiti; prohlá
siti. 
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;I)cťOtatcur vyzdobovač, 
v\·zdobník; dekorovač. 

":l>eCOtatlOlt ozdoba, okra
sa; ozdobení. 
~ccoration$ - artifel- ber· 

llticter pronájemce dekorač
ního zboží; -adifcHlcr~ 
iď)feijíCt prodavač dekorač
ního zboží; -gegcujfaulle
Icif)anftaH půjčovna deko
račních předmětů; -malcr 
dekorační malíř. 

Decol'um slušnost: váž
nost; vzhled vážný, sÍušný. 
~ecourt, :1:ccort srážka 

v účtu. 
~cťret list ustanovovací, 

dekret; nal-ízení, rozhodnutí. 
klcereticreu naříditi, usta-

noviti. 
llcctctHd) dekretem. 
Decubitus proleženina. 
klectttfib po zadu dospíva-

jící, po zadu splatný; dekur
sivnÍ; _e male splátka dekur
sivoJ. 

:1:cbicatiolt věnování, při
psání; vysvěcení (kostela). 

DeDidcrclt věnovati, při
íj}sati; posvětiti. 

klCDlIdCtClt odvozovati, vy
voy,ovati něco z něčeho. 

;I)cDuction vývod, vy-, 
dovozování. 

llellndib deduktivní, de
,dukční, v~'vodní. 

de facto skutečně, dle n 

ve skutečnosti. 
hcfed neúpln)', nedosta

tečný, vadný, chybný. 
~cfcet chyba, neduh, ne

,dostatek, vada, nedokona
aost; ztráta, schodek. 

~cfedilJ-firď)en nekato
lické kostely. 

~efeltjiolt obrana. 
DcfcufilJ o branný; ~-mit· 

tef ochranný prostředek; 
;I)-fteffuug ochranné p osta
vení. 

~cfcnfilJe obrana. 
:l>cfcujot obhájce, zastan
; ochránce. 
;I)efctcut nabízeč pHsahy; 

ražebné znamenÍ. 
llefcrictcn vznášeti co na 

koho; e-lt (í:ib _ ukládati při
sahu komu. 

~CficiCltt deficient (duchovuí 

dan)"' pro chorobu do výslužby!. 

~cfieicutE.m·bc3ug,-gclJalt 
požitek, plat, phjem defi
cipntský; -l.1Cltjion deficient
ské výslužné; -ltanll defi
cientský stav; :s. in bm_ftallb 
iiÓenle~ltteu pojmouti, při
jmouti koho mezi deficienty; 
:s. in ben _ftanb íe12en zařaditi 
koho mezi deficienty. 

:l>efidt schodek, nedosta
tek; _ aUt @ei1Jtdjt úbytek 
váhy. 

bcfhtierbat určitelný, vy
mezitelný, stanovitelnj". 

~efinition výměr, urěení 
n stanovení pojmu; definice. 

llefinitilJ konečn.ý, defini
tivní; _ angeftelIt trvale, defi
nitivně ustanovený; _ť (í:ltt. 
fd)eibultg konečné rozhodnutí. 

;I)eflotaiion zbavení pa
nenst ví, zmrhánÍ. 

llcf{orlcren o panenství 
připra.viti, zmrhati. 
~cformatiou znetvoření; 

zohyzděni. 
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~cformitiit znetvořenost,! ~eIegation delegace; ur-
oh vzdno:;t. čenÍ, zmocnění koho k čemu; 

:l!efralll>allt podvodník, přenáška čeho na koho; im ílliege 
zpronevehlec, podloudník. ber _ způsobem přenášky. 

$efrallilatiOll zpronevě- ilelegieren delegovati, Ul'-

l'ellÍ, zpronevěra. čiti koho k čemu; přenésti co na 

l>efrallhteren zpronevěHti koho. 

co; defraudovati, pašovati. ~degiertť(r) = 'iJe{egat. 
~ege1t kord, meč. ~efegicrllng určení koho 

S)egeneratlon zvrhlost, k čemu, přenÚŠka čeho na koho, 

zrůdnost, degenerace. vyslání koho (kam k čemu); dele-
~e{ltal>atio1t snížení, pře- gování; -e-fteITlIug odvod, 

ložení (z vyšší) do nižší stavění se (k odvodu) u de
hodnosti úřední, degradace. legované odvodní komise. 

bcgtalliercn degradovati, ~efi{JathHt$-í;Jcrfallten ří-
snížiti ko·nu hodnost, vl'acHti, zení delibačnÍ. 
ph'ložiti koho z vyšší do nižší S)eHllcratiolt úvaha. roz-
hodnosti úřední. my.slenÍ, porada; -$-ftift 

~cgral>ierltltg = 'iJegraba' lhůta na rozmvšlenou. 
liOll. ~eficatcffe1t:l)ihtl>fer o b-

ilc6núar tažn.)'r, táhlý, roz- chodník lahůdkami, lahůd
tažitelný; _er ~egrifi rozGa- kář. 
žitelný pojem. S)cHd přečin, delikt, pro-

l>cljttcn vy-, roz-, nataho- vinění. 
'lati; jid) - protahovati se. S)eHetctt-rcgiftcr seznam 

:l)dá) hráz. provinění. 
l>cid)Clt stavěti, zríditi ~clhuitatiolt 

hráz; pracovati o hrázi. hranic. 
:1)cidHcl-redJt právo zajeti :l)efhtqucut pachatel, vin-

vo.ií do dvora sousedního. ník, provinilec; odsouzenec. 
~eicdiOlt svržení; výkal. S)cfiriltnt šílenost, poma-
~c!at delát, přísežnik. tenost, třeštění, blouznění. 
~c!ation uložení přísahy; bcIogieten vystěhovati, 

udávání; přirčení; -s-gruul> vykliditi koho 7. čeho. 
důvod delační. ~cfogicrultg vypuzení, 

Delcredere, Delcrede- vyklizení 7. čeho. 
re-.!.notlifhnt odměna n pro- ~cmugo!J (s)vůdce n po-
vise za ručení; del credere buřovač davu, demagog. 
fteí)en býti práv z daného S)cmarcatiolt rozhranÍ. 
úvěru. ~cmartatiOu$nUiC cara 

S)c!cgat zmocněne", zá- hraničná, rozhraní, meze. 
stupce, vyslanec, poslanec; ~emettti usvědčení ze lži; 
delegát. vyvrácení; ocl volání. 

opravení 
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l.l'cmcnúereu za nepra vdi
vé prohlásiti, popříti co; od
volati co. 

bemgemiiň (po )dle toho. 
~emtffiou vzdání se úřa

du, odstoupení (z úřadu), 
složení úřadu, demise. 

l.lemiffiouiereu odstoupiti! 
úřadu se vzdáti, poděkovat] 
se z čeho. 

l>emuíidJit CO nejdříve, 
brzy, za krátko; po té, pak, 
potom. 

ilcmoIiereu zbourati, zbo
"iti. strhnouti. 

:!:emoIieruu!J zbourání, 
zboření, stržení; -s-mi~c 
bořicí podkop; _$eretlcrs u-
pis na zboření. , 

l>emouetijtercn vzíti z o
běhu (mince). 
~cmouitruthHt výtržnost, 

okázal,ý projey; demonstra
ce ;V,)' kla_d; d,ukaz. . . 

bemoultrattb vyzyvavy, 
okázalý; demonstrativní; _Ce) 
I) q:em)Jlatib(e) anfaal)len pří
kladmo vypočítávati. 

l>emoufttiercu u-, dokazo
vati; vykládati, znázorňo
vati; projevovati; okázale 
se chovati, okázale se pro
jevovati. 
, ~cmot'tlfifatio!t znemrav
nění. kažení mravů; zne
mraÝnělost, kleslost mravní, 
demoralisace. 

l>emoraIijtct'cu znemrav
iiovati, demoralísovati. 

tlem-uugead)td nicméně, 
přes to (přes) všecko. 
~emutljiguug ponížení, 

pokoření. 

l>cm5ufofge podle toho; 
následovně, následkem to
ho, P"Otož, za tou příčinou. 

bťuutiouaIij"ietcn odná
rodniti. 

S)enaturaHfatiott ztráta 
domovského práva, vyobco
vání, denaturalisace. 

l>enufnraHj"icrcu zbaviti 
práva domovského, občan
ského. 

tlenafuriereu denaturovati 
(učiniti nezpůsobilým ~k požívání lidmi); 

benaturierler íBwntmetn dena
turovanj'T líh Wh, který různými 
přimišeninami stal se neupotřebitelným 

k vyráuční lihových nápojů). 

~enaturicrUttg denaturo
vání. 

S)cnf-art způsob myšlení, 
povaha mysli, smýšlení; 
-fraft mohutnost myslící, 
myslivost; -mal pomník; 
památník: -tttUlt3C pamětní 
peníz; -fdJrift pamětní spis; 
-bermiigett = _Irafl; l>-ltlur' 
big památný, pamětihodný. 

hcuUiar myslitelný. 
~cltf{Jadcft (po)myslitel

nost. 
~cnfet' myslitel. 

v ~~nflmg$-m.'t způsob my
slem. 

S)cutift zubní lékař. 
S)emuuiant udavač, do

našeč. 
S)euuudautett-altt6eH po

díl udavačův; -bdtte! tře
tina udavačská; -ll.lcfcn u
davačství. 

S)cmmciatiou udání po 
taji, naFknutí; oznámení; 
_ ber ~efiiolt oznámení po-
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stupu; -s-gebur udavačné; -barfdjaft hotovost schovací 
-s-Iuefen udavačství. n depositní; -bcluaf)rer scho-

~ej;lartement oddělení, va(va)tel, depositáí'; -budj 
odbor; okres; departement. depositní kniha; -bndj-aus~ 

~ej;lenbeU5 závislost; pří-15ug výpis z depositní knihy; 
slušenství, příslušnost. i -capitaf schovací n depositní 

~e~eld}e zpráva, pHpis; I jistina; -rafie pokladnascho
<telegrapqiiá)e -) telegram, de-I vací n depositní; -commii1iir 
peše. depositní komisal'; -e~traet 

~e,peidje1t-aufgabe podání I depositní v.ýpis; -gebur 
depeše; _aufgalJe erfofBl \)011 s.[ složné, úschovné; -ge(ll = 
někdo podal depeši; -befiir"l-wJ;ltal; -f)Ctltl-ltbndj hlavní 
bernng doprava depeší; i kniha depositní; -inbc~ de
-l.Jerltlaf)ruug uschovávání I positní rejstřík n index; -iu
depeší; -Itleg; im _\t1egc de-I iirttetion instrukce o úlož
peší. I kách II depositech; -jonrna! 

~ci'e1teut ukladatel; slo- depositní denník; -lourna!" 
žitel; deponentj svědek. bogen arch depositního den-
be~oniereu složiti, uložiti, níku; ;",maffa podstata n ma

schovati; (au~iagen) vypoví- sa schovací; -orbuuug scho
dati, sezn.ivati; Cl. auj e-m vací řád; -id}clu složuÍ list: 
Ginmbe _ skládati co na po- -bcrmiigcu složnÍ n depo
zemku n na pozemek. sitní jmění; -l.Jcrltlaf)rul1g 

~el-lort zá půjčné, srážka; uschování úložek; tn _\m" 
odečtení. )l)al)w11[l iibergelJm dáti uscho-

~el:J(lrtatiou vyvezení, vy- vati, dáti u odevzdati ke 
vedeni, odklizení trestar!Ců schování; -luefeu věci, zále-
do ciziny, deportace. žitosti schovací n depositni. 

~cl-l(lfit (:Del.1ojítum) úložka, ~cpofitiernug S-, uložení, 
věc schovaná, věc složená, uschování; el. e-r _ 3njiif)reIt 
depositum; (úřední) uscho- uložiti, uschovati (úředně) co. 

vání, schránka. ~cl:Jofition seznání, svě-
~c,pofitar, S::epofititr scho- dectví; uložení (k uscho

vatel, opatrovník, depositář. vání). 
S::el:JO fitClt -abmhtiftration ~c,pofitum :Dejlojit; 

depositní správa; -am! úhd smlouva schovací. 
s ch ovací II depositní; b_amt!id) bepoifcllieren z držení vy· 
úřadu schovacího; -amr$- puditi koho; zbaviti koho č,ho; 
luftrudhm ins;trukce pro připraviti koho oč. 
schovací Mady; -attluei~ ~ef.loffc1licrnug vypuzení 
juug$·!iudj kniha poukazů z držby; připravení koho oč. 
schovacího úřadu; -l.íanf ~cpot sklad, skladiště; 
schovací n depositní banka; sehováníj úhrada; -gcfdjiifi 
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depotní jednání, depotní ob- heraltgiercu ve zmatek. 
chod; -plaí; skladiště. sklad- v nepořÁdek uvésti, do dlu~ 
ní místo; -fdjeiu skla(lní list· hů uvésti. 
-Itledjfeí úhradní n zjišťo~ herartig na ten způsob, 
vací směnka. toho druliu, takový. 

hel-lreciercu odmítati; žá- bcreiuit někdy, jednou, 
dati za odpuštění, omlouvati budoucně, příště; kdysi, 
se. druhdy. 

S::evreifiou (be{l Giemiitl)e0) hereiuftig budoucí, příští. 
stísněnost mvsli. ~ercnet derelikt, věc 0-

llc,pdmieren (s )tí sni ti, sk lí - puštěná; _ itraf-faU trestní 
čiti (mysl). případ derelikční. 

~evril.Jatiou sesazení s ú- ~ereUctiou opuštění, de-
řadu. relikce. 

~ef.luratiou očištění, vv- hercltff)a!6cu, bcrelttltle~ 
maz (břemen), depurace." gen, bcreutltlirrcu pro • za 
~epltratiou$ - tllt$Iagen, kterou, k vůli které. 

-feftcu náklady n útraty vý- ber!lcftalt tak, takovj'm 
mazné n depurační; -au$~ způsooem, na takový způ
ltJci$ depurační výmaz; -cr~ sob. 
Wiruug výmazné n depu- hcrglcidjcu podobný. 
račnÍ prohlášení; -berMub" beril.Jatib. odvozený; _er 
lidjfcit výmaznýn depurační @:rtl)erlJ~gnmi) odvozený dů-
závazek. vod nabývací. 

llej;lttricren očistiti; c-e llcdei takov}'; _ 2ícte ta-
íRealitat \)011 \lajtm _ nemovi- kové, podobné úkony. 
tost vyvaditi, očistiti od hermalen pro nvnějšek 
břemen. teď, nyní. " , 
~cvnricruug e-r íReafitiit llcrmaHg nynější. 

očištění usedlosti od bře- bero Jeho, Její, Jejich. 
men; vymazání břemena Váš. ' 
s nemovitosti; _ aiter :Dejlo" berogatodfd}e (ffaufef do
jilm odklizení, odstranění ložka odvolací, zrušovacÍ. 
starých úložek n deposit hcrogiercu zrušiti, odvo-
(věd dlouho uložených n lati. 
uschovaných). • »croute otřesen}'. 

~cl-lutat náchlebek, vý- ~croutc otřesení, poplach. 
měrek; deputát. »cr3eit na ten čas, teď. 

:!Je.j.lUtatiolt deputace, vy- p~C:v.r;ynějšek; nyní; -ig ny~ 
slanectvo, vyslanci; au S. neJSI. 
e-e._ alífenben vyslati depu- llc$abouierclt neuznávati 
tacI ke komu~ čeho! neznati se k čemu, popí-

~Cf.luticrter poslanec. ratl co; S. _ odříci se koho, 
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nechati koho na holičkách, be~fafl$ v tomto pHpadě, 
zapříti koho. pro tento případ; vzhledem 

;j)eieenbcut potomek. k tomu, protož. 
$i)ejeeubenten-erflfofge dě- bC$fallj1g pí-ípadný, even-

dir ká posloupnost potomkiL tuálni. 
;j)efecnbC1t5 potomstvo; bC$gfeid)cn jak}-; podob-

rod, původ. n)'; adv. taktéž, podobně, to-
describatur budiž 0-, vy- likéž, 

ps{mo. $i)cfignathm určení, usta-
;j)cjertcur sběh, uprchlík novenÍ; -$-nrtbcH roz~udek 

{od vojska J. desertér; _car' rozřaďovací, 
tefl kartel' 'v příčině sběhů bej1gutCrCll určiti,ustano-
(= _~,(llt13lieierung0\)ertr(lg). viti, označiti, designovati 

$i)cierteur$ - liu$Iiefcrnng koho (k čemu); 3'. oU et. _ určiti, 
vydállí sběhů; -au$fiefe~ ustanoviti koho k čemu; přiká
ruttgi'H.lcdra!l smlouva o zati komu co. 

vvdávání sběhů; _tagfia :!Jcjtgttietllttg určení, usta
odměna za dopadení n chy- novení (koho k čemu); přikázání 
cení sběha; _tagncu-au~ (komu čehO); designace. 
fíJrud) nárok na OdI'l1ěnu za de simonlici et pIano bez 
chycení sběha. '" 

befcdiereu sběhnouti, u- okolků. 
prchnouti (od vojska li de- ;j)c$iufedion ničení na
sertovati; beiertiert sběhlý, kažlivých látek; čištění; 
uprch I:)" rušení nákazy, desinfekce. 

;j)cjcrtiou sběhnutí, uprch- ;j)c$htfecthm$-attfta!t des-
nutí od vojska, deserce; infekční ústav; -ail~aratc
_$-!icforl:lcrmtg napomáhání cqcugcr y)'robce desinfekč
sběhům; podporování sběh- ní ch pÍ'Ístrojú; -gcblir po
lictví sběhů' _$-ber{)ht))c' platek za desinfekci; -gefcl} 
rnng 'překaž~ní n zamezení zákon o d:,sinfek3i; :-tttaf!' 
sběhlictví. rcgc{ praVIdlo n predpls des-

:!Jcfctbit v:)'služba, odmě-I infekční; -mtttel niči?l~ n~
na (advokátská) poslužné; I kazy, prostředek desll1fekc
-!iutttung kvitaI~ce na od- I n~ _ n • očišťo:,ací; -(lÍJi~~t 
měnu (advokátskou); -~cr' p;'ed;ll~t desll1fekc~ n O~Cl~ 
-cid)ní!3 seznam odmeny sťovam; -pnlbcr desmfekcm 
(advokátské). práfíek; -ftafiou stanice 0-

:!Jcfcrbitett-jaf)r deservitní ?išťovacív ~ des,inf~~..?pí; -b,el:< 
rok (nárok dědice obročníkova na po- tal}rClt rlzenl OClstovaCl D 

~uěrnou čist důchodů onoho ro1w, y němž desinfekční; -tlOtUUl)utC des
obročnik zemřel)' _bctgiitnug Z3- infekce, desinfikování. vý
pra vení od{llěny. : kon n provedení desinfekce; 

-l.Íorjd}rift předpis o desin
fekci. 

;j)c$htfector oso ba desin
ííkujíci; přístroj k desinfi
kování. 

$i)e$htj1eieruug desinfiko
vání, očišťování. 

bcfo!at neutěšen}" truch
livý, smutný; pustý, zpu
stošený. 

;j)C$orgr:mijathm rozklad, 
rozrušení, rozvrat, desorga
nisace. 

bcfj.1crat zoufalý, bezna
dě.i n:)'. 

;j)eiíJcration zoufalství, 
beznadějnost. 

beffeu lmgcad)tct nicmé
ně, přes to pr'ese všecko, 
nehledě k tomu, bez ohledu 
na to, 

;j)cffcrt zákusek, zájedek. 
;j)ciíht náčrtek, výkres, 

vzorek. 
;j)cffht-Iartcn-fd)Iiigcr vý-

1'0 bce vzorkových listů; 
-fdHiioer vzorkář. 

;j)cfttllot překape k, překa
panina, pálenka, destilát. 

;j)cftiHatcnr pi'ekapovač, 
pi'epalovač, destilovač. 

;j)cftilIatiou překapování, 
pr'epalování, pálení, přehá
nění, destilace, destilování; 
lihovar, vinopalna; jractionierte 
_, )1elJrod)we _ destilace po 
částkách n frakcionovaná. 

;j)citiflathm$- (:0eftiITier,) 
aj.1j.1arat (colltinnierlid)er -(lp)Ja~ 
Tal) přístroj pro (nepřetržité) 
př'ekalJování, destilování (v 
lihovarech); přístroj k (ne, 
lJl-etržitému) pf'ekapování, 
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destilování; -j.1robuet pře
kapek, přepalek, destilát. 

~eftmier-apj.1arat desti· 
lační, překapovací, přehá
něcí přístroj; -lilafe, -fcITcl 
kotel destilační n překapo
vací; -Ofett přeháněcí pec. 

l:lejtmicren přeháněti, pře
kapovati, destilovati. 

~cftiuatíit (e-r 5lliare) (usta
novený) příjemce (zboží'. 
~eftiuation určení, usta

novení; -$-laUb určená n 

stanovená země, země urče
ní; vi, íBeftimmungsfanb. 

l:Icffhticrcn určiti, ustano
viti. 

l:lcfto tím; nid)t(; _ttleuiger 
přes to přese všecko, při 
tom všem. nicméně. 

$i)cfftttcthm zničení, zmar, 
zkáza, zhouba. 

beitrudib ničivý, zhoubný, 
rušivý, bořivý. 

;j)efaH podrobnost; in~_ 
do podrobna; in'él _ eillgef)eH 
jednati dopodrobna o čem; 
drobn}' prodej; en detail, im 
_ berraufen prodávati v malém, 
na drobno. 

;j)ctaH-tlufi d)teHiuttg ze
vrubný popis; -an$fli~rultg 
podrobné provedení, prove
dení do podrobností; -au$~ 
tucí$ podrobný výkaz; -llc' 
rid)t podrobná zpráva; -llc~ 
fd)rcibung podrobný popi~, 
popis do podrobna; -llefthlt~ 
ltUlttg polrobné ustanovení; 
-flcllJcrtuug podrobné oce
nění, podrobné udání cen; 
-gcfd)iift, -bmtl1eí obchod 
drobný, v malém; -l}ltul:lCl$, 
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geluerlle obchodní živnost I škozeni, pokažení' vv-
v malém, detailní; -l)mtb' mrskání. '" 
hptg drobný.obchod; -feuu!' I ~ete~miuati(lu určení, vy
ms lJodrobna znalost; -me1~ mezell1. ustanovení' rozhod-
lUUg podrobné měření i nutí, odhodlání. ' 
-pr~jed podrobný návrh n ~ctouatiou výbuch, "y-
proJekt; -rcď)ttuug podrob- buchnutí. 
:lÝ účet; -rcď)uuugs-all' heHo rovněž tak; totéž. 
Vr,Iuf~ podrobná závěrk::- l:lcuteu u-, okázati nač; ani 
ucetn;-i -berfa~f prodej et. _ nar~žeti nači věstiti, 
v malem, drobnYi -bcdcfJr znamenatI co. 

drobný obchod; -berfď)!cif? . beuHid) patrný, zřejmý', 
prodej v malém; -ber6eiď), Jasný, srozumitelný, zřetel
uis podrobný seznam. nj-; pochopitelný; ei. _ ma' 
~ctameur, ~ctamiit ob- d)en objasniti, vysvětliti; 

chodník v malém. _ entnel)llWI laffeu zřetelně na 
betaifiicreu rozčleniti, ob- jevo dávati; _e 0d)riit :o1'e

šírně popisovati, líčiti, zob- telné písmo; _ť S)auí:íc!lriit 
I)lZovati, detailovati' pro- čitelný rukopis. ' 
dávati po drobnu, v ~além; ~eutndJfeitzřejmost.sroz
betaH!iert podrobný(ě); betai!, umitelnost; pochopiteínost. 
~~;~eaz.91acf)tlJeiíltllg podrobný ~etttidier Ol:beu řád ně-
"~ctaifiierttttg rozčlenění, meckých rytířů. 

podrobné vylíčení, vypsání, ~elttfď)meiiter velmistr 
rozbor, detailování. německého řádu. 
~dectib tajn}\ detektiv; ~eut!Utg výklad; význam, 

-coutrole odhalovací kon- smysl, rozum. 
trola; -coutrofs-mtttef de- ~eI.J(llttatiolt,~CbaH1!"ltio1t 
tektivni kontrolní prostře- znehodnocení, snížení cenv 
dek; -tnititut ústav tajných. zlehčení (peněz). "' 

bdeuieren míti, držeti, za- ~elhtftatiou zpustošení, 
držovati. popl.enění. 
~eteutiou držení; zadrže- betltucnHereu devinkulo-

ní, uvěznění; vazba; -s-ljaus vati, uvolniti, vázanosti zba-
věznice. vit.i. 
~eíeutor Suř)a'6er ma- ~ebincufiel:ltng uvolnění, 

jitel. devinkulace. 
l'Ieícrioricrclt zhoršiti, po- ~ebife heslo, průpověď; 

škodi ti, pokaziti, vymrskati devisa (směnka výplalná v ci,ině, a 

(pole). tedy i v cizí valutě). 

stderiorieruug zhoršení ~ebifeu-matft devisový 
(původního stavu věci), po- I trh; -lIonatl) zásoba devis, 
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iJ)euo{ution devoluce (právo ~iapljragma bránice, pře-
vyšší círk. instance obsaditi beneficium pona. 
v případě váhavosti příslušné nižší in- ~iariuut denník. 
stalIce; v právu procesním pak moc roz- ~iarrbiie průjelTI. 
hodnonti o odvolání neb stížnosti). ~iaftafe rozstup. rozsed-

~eboltttions-protocoU de- lina; diastasa. ' 
voluční protokol; -reď)t ~iiit způsob života, řád 
právo devoluční. ve stravě, skrovná strava; 

Debot oddaný, ponížený; dieta; -fef)íer dietní chyba. 
zbožnÝ. nábožtJ v. ~iiiteu denní útratné, 

~ctioth11t ocfdanost, po- diety; _aultJeijttug poukaz 
božnost; _s-artifcI-ljiiub"rcr diet; -ausmllf? výměra diet; 
obcl lOdník svátostkami. -lletrag výše diet; -llc' 

~eí.Jotioltanelt svátostky, ltJintgttug povolení diet; 
předměty posvěcf\né. -daffe dietní třída; -erfat; 
~e~trin klovatina. dex- náhrada diet; _gelllir dietní 

triu. 'poplatek; _ltorma{e normál 
~c~ttofe cukr hroznóv\'. n pravilla dietní; -panfď)alc 
~iaguofe (roz)pozn&ní, dietní výměrek n paušál, 

rozeznállí, určení nemoci, úhrnkové útratné; -paujď)a' 
diagnosa. licrnng úhrnné vymHení 
• Maguoftcren, DiagnofH' diet, vyměření diet úhrnkem; 

ctcrcn rozpoznati, ur('iti, -qnittnug kvitance na diety. 
posouditi. ~iatfJeic náchylnost k ne-

~illg1tOftif diagnostika, moci; povaha nemoci. 
nauka o rozpoznávání ne-mocí. ~illlld-al'parat řádkovací 

kliagolta{ diagom'tlllÍ, úhlo- přbtroj, řádkovacllo; -ma" 
příčn}'. fd)ine secí stroj. 

~ia~oltal-f1remsbet'g kos- l:Iillllcht í-ádkovati. 
ná svažná (střída).' biď)t hutný, hu st}', ce-

stiafou jáhen, diakol1. listv}-; těsný, těsně uzavřený, 
~ialt]fe, ~iaH)fÍ$ rozklad, neprodyšný; vedle samého, 

rozpouštění. na samý kraj; _ aníd)liejjenb 
biaH)fietcn rozkládati, těsně přiléhající; _icl)liejjenbe 

dialvsovati. 5Blect)liiic!)im neprodyšně se 
~iamattHio6rťr diam a n- zavírající plechové krabice; 

tový nebozez; -fafier obru- _geí::rangt hustě stlačený, na
bovač diamantů; :"fd}Idfcu mačkan}'; _ macf)en hustiti. 
broušení diamantů; -fd)let, zhušťovati; - tlJerben houst~ 
f~r brusič diHmantů; -lpií;e nonti. 
dlamantový hrot. ~iď)t'ma~-ftali měřítko 
~iameterprůměrkrnhový. hustoty; -f(~He~cn nepro-
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dyšné uzavírání; -IUetg 
ucpavací koudel. 

SJidjt-f)eH = mhfJtigreit. 
SJiťf)te hustota, hutnost. 
bidjteu (z)hustíti; zacpati; 

básniti. 
SJidifigfeit hustota; _$

mej'fcr hustoměr. 
SJidituttg zahustění; úcpa; 

básnění, báseň; -$-fdieibcu 
žel. ucpavací desky. 

SJiď-l:l!trm střevo tlusté. 
tračník; -maifdie hustý 
rmut. 

SJíďc tlouštka, tučnost, 
tělnatost; hustota. 

SJidattbo předHkávání pí
šícímu; diktando, diktování, 
pl:'edříkávání; -fdireibett 
p~a~lí ~i~tovaného n dle před
nkavanl. 

::Didaf rozkaz, diktát. 
SJidatot diktátor, velitel. 
SJidatut diktatura; veli-

telství. 
lItdierctt předHkávati, do 

péra říkati, praviti; rozka
zovati, přiřknouti; diktovati; 
e-e 0traje _ trest uložiti, vy
řkllouti. 

:llictiott mluva, výřečnost, 
způsob mluvení. způsob 
psaní, dikce, sloh: 

Dl.ctum výrok. 
SJieli zloděj, krádce, po-

berta. 
SJiebe~ci zlodějství. 
SJielietitt zlodějka. 
bieliifdi zlodějský; po-

kradmý, tajný. 
SJieM -liattbe zlodějská 

rota; -geuoffc společník při 
krúdeži; -gtiff zlodějský 

úskok; -f)afeu paklíč; 
-fJaulltuctf zlodějina, zlo
dějské řemeslo; -flcblct pře
chovavač zlodějů; -bcblctct 
přechovavačství zlodějů; 
..;f)dfet pomocník při krá
de~i; -lJetlictge, -f)i.ible zlo
děJská peleš, zlodějské dou
pě; -latettte zlodějská sví
tilna, zlodějka; -ueft zloděj
ská peleš, zlodějské hnízdo; 
-fdiIiificI zlodějský klíč, pa
klíč; -film zlodějská mysl, 
zlodějské nadání; -1Ptadjc 
zlodějská řeč, hantýrka: 
-fftcidi, -fHiď zlodějský kou
sek; -Iuht přechovavač zlo
dějů; -5CUg zlodějská rota. 

SJicliitafJI krádež. 
SJiebfiafJI$-nagc obžaloba 

z krádeže. 
SJicIe podlažina, prkno 

podlažné; p odlažka, podlaha; 
mlat; půda. 

bie1eu podlahu klásti, po
dlahovati. 

SJicIcu - bOllen podlaha 
prkenná; -flrett podlažní 
prkno; -fovf podlažnice; 
-Itlmtb prkenná zeď; -Itlcd 
podlažina; stroj z podlažiny. 
~iclct dlažič. 
SJidnug podlaha. 
::Dřeme stoh. 
tliemcn vázati do stohu. 
bieueu sloužiti, posloužiti, 

posluhovati; býti k čemu, ho
diti se; aur &ntid)ufbiguug -
b},ti k omluvě; af~ o aum iSe· 
rodie _ důkazem býti; bieut 
aur Sťenutui~ uub matl1ad)ad)tUltg 
béf'e se na vědomí a bude 
zachováváno (bude pra-
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vidlem, bude toho šetřeno), 
béřeme to na vědomí a bu
deme k tomu hleděti; aI\l 
~eitiaben _ rukovětí býti; Die 
melegatio11eu _ aur iSeratf)uug 
1mb iSeid)Iujl3faffuug illier bie ge· 
mdujameu mugelegeul)eitm de
legace radí a usnášejí se o 
společných záležitostech, de
legace mají (delegacím ná
leží) raditi se a usnášeti se 
o společných věcech; aur 
@ruublage _ podkladem, zá
kladem čemu b}·ti; et. fiat aur 
mid)tid)uur 3u _ něco má býti 
měřítkem n pravidlem; aur 
WIltl1uug _ býti výstrahou; 
~u &f)re _ Q},ti ku cti; -be~ 
@nmbftilďpozemek služebný. 

SJicnct sluha, služe bník; 
-pctfonaIc, -fdhlft služeb
nictvo, sluhové. 

SJieuctht služebnice, služ
ka; posluhovačka. 

SJicncts-gebiffc pomocník 
služebnický, přisluhovatel. 

tlicnfidj poslušný, slu
žebn}'; užitečný, příhodný; 
určený. 

::Dicuft služ ba; iu _eJt fteí)en 
býti ve službě; au _tU ftel)eu 
býti k službám; ber au':;· 
illienbe _ výkonná služba; 
Illufenber _ běžná služba n 

povinnost; .permauwter _ ne
přerušená, stálá služba; ben 
_ filubigeu vypověděti službu. 

SJicnft-alifdiicli výhost, od
chod ze služby, opuštění 
služby, propuštění ze služby; 
b-alittiiglidi na újmu službě 
(jsoucí); -a1l5eidjeu služební 
odznak; -aItet služební léta; 

služební stáří; stáří dle 
služ by; -altct$-.\.lctfoltal-~u~ 
{atle, -ltliet$-julagc osobní 
phdavek dle služebních let; 
_auctliictuug nabídnutí služ
by; _augefcgcul)eit služební 
n úřední záležitost, věc; -IUt' 
ftcUung služební postavení, 
ustanovení k službě; -IlU~ 
jieUuttgs-!.Jcriiuhetuttg změ
na služebního postavení, 
změna služby; -Iluttitt na
stoupení služby; -auttitts
ltlCigCtuug zdráhání se na
stoupiti službu; -Ilultleifuug 
služební ponaučení n instruk
ce; _tluffiiubiguug výpověď 
(ze)služby; _lluflUllubnáklad 
n vydání na službu; -aus· 
riiftttu!1 služební výzbroj; 
-au$ttift vystoupení ze 
služ by; -au$ttitt$ -:;cuguis 
propouštěcí vysvědčení slu
žební; _au$iilluull vykoná
vání n konání služby, služba, 
výkon služební; -becibi' 
!luug vzetí do služební pří
sahy; -befllugcubcit pod-, 
zaujatost služební; -befcf)f 
rozkaz, příkaz \ nařízení 
služe bní; b-licfliff CU piln)'" 
horlivý, přičinlivý ve službě; 
úslužný j -licfliifcuf)eit hor
livost n píle služební, úsluž
nost; -llcf)i.ítbc služební 
úřad; -beteidi služební 
obor; obor služby; obvod, 
okrsek služební, půso
biště; 'o-lieteit k službám 
ochotný, úslužn)'; -licfdirci~ 
bung u. muf)ege6ilruad)rodjuug 
vypsání služby a průkaz vý
služného; -llcfcJ;uug$-tlOt' 
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fd)!ag návrh na obsazení freigelittttg uvolnění slu
místa; -lieftimmuttg určení žební jistoty n kauce; -cau< 
služby; určení k službě; 81u- th'llt$ - feij'tnug dání, slo
žební úkol, služha; -lie< žení služební jistoty; -ď)a. 
ttieb služební chod; v}'kon rafter služební hodnost, 
služby, služba; etoďuuiJ be~ vlastnost; služební cha
_éetrieóe~ váznutí služby; rakter;_da1feslužební tHda; 
-licl1.lcrliuug ucházení se o -toffegc (sou)druh ve službě; 
službu n o místo; -bc;itf -COtttraet služební smlouva; 
okres, obvod služební; -lic, -concfi'oubctt3 služební 
3ttg služební příjem, plat, korespondence, služební do
odměna, požitek za službu; pisování; -baucr délka, do
služné; -botc čeledín; chas- ba služby; -bepefd)c úřední 
ník, služebník; -boteu čeleď, n služební depeše, dopis. zá
čeládka; -lioteu - aufl'ttge- s i lka; -oocumeut listina slu
i'l'otocoU poptavárnl1 pro žehllí; -cio služební n úřední 
služebné; -botcu-augdcgeu< pJ'ísaha; -cifcr horli "ost II 

IjcH záležitost čeledínská. pl"ičinli vost ve službě, úřední 
služebnická; -liotcu - auf: horlivost; b-Cifti!l horlivý n 

ualjme přijímání služek, přičinlivý ve službě; úsluž
sluhů, če'edínů; přijmutí ný; -ehleufd) aft úřední II 

služky, sluhy, čeledína; služební hodnost n vlastnost; 
-lioíeu-liud) knížka čelední; _< u. <iigeujd)aft$ - att$ltlci$ 
čeledínská; -bofeu-frmtfeu< výkaz o službě a způsobi
caffa čelední nemocenská losti; -eiufommeu pHjem 
pokladna; -botett-miifler do- služební; plat služební; -eht. 
hazovač služebných osob; rid)tuug zařízení služby n 

-Iioten-ortlttuug čelednířád; služební; -eiutI!eiluug roz-
-lioten-priimic odměna, pre- vrh n rozdělení služby; -eiu< 
mie čeledínská, služebnická; triit vstoupení do služby; 
za služ bu; -útltcu-jtl'cHigfctt -eutljeIinttg zproštění s luž
"por z poměru čeledního; by; -entljeliun!j$-becl'd de
-liotcn-bcrmHthmg doha- kret _ o zproštění služby; 
zování čeledi; -boteu-5tm- -eniI!cúuu!j{\-ttduubc list o 
mer čeledník; pokoj pro zproštění ':služby; zprošťo
služebné; -liud) knížka slu- vací Hst služební; -cut< 
žebnl; -liii d) cr - ehtfďJar~ !affuug propuštění ze služ
tuug$bogcu vložka do Imíž- by; -eutlaf1nug$-beel'd de
ky služební; -cautil.1u kau- kret o propustění ze služby; 
ce, jistota, záruka služehní -cuHaffuttg$ - UdUttbc slu
u úřední; -cautil.1u$-Cl'giiu< žební list propouštěcí u pro-
3uug$'rate splátka na slu- pustný, list na propuštěnou 
žebni jistotu; -canttou$- ze služby; -entfagttug vzdá-
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ní se služby; -eutfeiluug -gcfiube čeleď, čeládka; 
zbavení služby; sesazení -gefttd) žádost za službu; 
z úřadu; b-erfa~l'eu zku- -gratiafe plat z milosti: 
šený ve slnžbě; -erfiiUung -grltltbftiiď deputátní, ná
plnění služby; lI_crgclieu clílebllí pozemek; -ljclfel' 
oddaný ve službě; adv. V slu- pomocník ve sluzbě; -bcrr 
žební oddanosti; _crueu< pán, hospodář, zaměstnava
uuug ustanovení n jmeno- tel; -ljcrru-3eugllt$ vysvěcl
vání k službě; -fad) obor n čení (od) zaměsll1atele; 
druh služby, služba; b-fiiljig b-~i.ifliď) úslužn3'(ě), ochot
způsobilý, schopný ke služ- ný(ě), s och~tou,; -tnftrue
bě; -fiiljigfeit způsobilost n !tou služebm navod n po
schopnost ke službě; způso- učení n instrukce; služební 
bilo st. služební; -faljd slu- pravidla, l'ád; -ja~r rok 
zební n úřední jízda; b-fcrtig služební; -iabr - aU$ltJcHl 
ke službám hotový; zručný, v}'kaz o služební době, o 
sběhl}' ve službě; úslužný, počtu služebních let; -lulii< 
ochotný; -fedigfeit úsluž- (iium služební jubileum; 
nost; zručnost, sběhlost, hor- -faftclt Mední, služební skHň 
livost, pHčinlivost ve službě; II ,",chránka; _fatcgoric od
-flcif1 pJle, pilnost služební bor n oddělení u tHda slu
u ve službě; -fratt paní, za- želmí; -Heill služební n Ú
městnavatelka; b_fl'clprostý řední šat, kroj, oděv; -heU3 
služby, svobodný, osvobo- záslnžný kHž; b_hmDig zn>!
zen}' od služby; volný; lý služby, obezualý Ve služ
lI-fl'euubIid, úslužný, ochot- bě; -lauf povolání, stav; 
ný; adv. úslužně, ochotně; kariéra; -lc~cu manství 
-freuubfd)aft úslužnost, slu- služební, výprosa, výsluha; 
žebné přátelství; -fu~n~1t -feiftuttg služba, sloužení, 
služebné povozy; -gcbcr za- v}'kon služební, práce ve 
městnavatel, pán, hospodáí'; službě, práce služební, ko
-gcbl'aud) potřeba úřední; nání služby; auíll)\liíl\1Jeíje 
3um _geóraud)e k Mední _leifluug vypomocná služ ba; 
potřebě; -gelited)cu slu- Dur _leífluug geeignet jdn způ
žební vada; _gebiir poplatek sobil3'm býti ke službě; 
služební n ze služby; -ge· _feiftung$-l.lcdrag smlouva 
l)altslužné; _geljeimnt$ slu- o sloužení n službě, smlouva 
žební II Mední tajemství; služební; -leute služebníci; 
-geljorfam služební poslt.š-· -liite služební seznamj-Il.1fJu 
nost; -gcfb služné, služební mzda za služby n služební 
plat; -gcli.il1ttt{\ služební n čelední: b-{o$ beze služ
slib; _geHibni$-fol'mtdal'c by; -Iofigtett bezslužebnost, 
vzorec siužebního sibu; nezaměstllanost; -tniibd)cn. 
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-mllgb děvečka, služka; matika, služební řád; -vra~ 
-maltu posluha; -maltus- ris služební praxe n cvik; 
tuitttut ústav (veřejných) po- -taug vřadění n zařadění 
sluhů; b-miif1ig službě při- služební; služební hodnost 
měřený, službě odpovídaj ící; n pořadí; -raVl'od služební 
-mictc najmutí do služby; zpráva n raport; -raljolt 
-uaÓ)liiiiigfcit nedbalost ve obvod služební; -ted)t právo 
službě; -uad)tueifttugprůkaz služební, právo na službu n 

služební n služby; -ue~met k službě; -regduug úprava 
příjemce služby, do služby n uspořádání služby; -rcgfc· 
vstupující, zjednaný ke meut pravidla služby n slu
službě, sloužící, služebník, žební; -rcife služební n úřed
zaměstnaný; -uoti5 služební ní cesta; -refiguatiolt vzdání 
n Mední sdělenka; přípis; se služby; -flld)e služební n 

telegram, noticka; -oflHc. úřední záležitos"t; -fdJciu 
geu~eit povinnost, úkol slu- vysvědčení služební nO služ
že bní; -orDnuug řád slu- bě n ze služby; služební list; 
žební; řád pracovní; _úrí:muug -fd)reibcn služební n úřední 
fiir bie 5SeulUten ber faljrenben dopis n přípis; -fd)dft slu
'13úfti:i111ter služební řád pro žební n úřední spis; -fd)uf. 
úřednictvo pošt vlakových; higfcit = _pfíiCÍ)t; -itaf(f)ette 
l:J-odlltuu~s-miif1ig dle pra- služební štafeta; -itllltD stav 
lOovního f"adu; b-orbmmgs- služebnický, služebnictví; 
luibrig pHčící se pracovní- -fteffe služba, úřad; -ftcUuug 
mu řádu; adv" proti pracov- postavení služebné, služba; 
uhnu řádu; -organifllticu -fttcHigfeit rozepře z po
organisace služby, uspořá- měru služebního; -itufe stu
dání, úprava služby; -od peň hodnosti, stupeň slu
místo služební; stanoviště žební; -ftunbeu úřední n 

služe bní; -l'llfet služební n služební n pracovní hodiny 
úřední balíček i -vcrfcu oso- (cas); -ÍltbcUe služební ta
ha služebná, služebník, slu- bulka, služební arch; -tag 
žebnice; -l'flid}t služební den služhy, služební den; 
po\"inllost; povinnost ke -taugHÓ)feit způsobilost ke 
službě; b-l-lflid)tig ke službě, službě; -taufÓ) zá-, výměna 
službou povinný; _pflid)tig služby n místa; -tarc slu
jdu míti, musiti sloužit; žební taxa poplatek; 
-plaJ; místo služby n slu- -tllrc-abjug srážka služební 
žební; -vojtcu místo služeb- taxy; -ta~t1t-euttidJtuug za
ní" služby; služba; ~rtf)ei" placeníslužebnítaxy;b_tll~' 
luug Hl _pofteníl udělení n pflid)tig povinný platiti 
propůjčení místa, služby; služební taxu n k placení 
-l'tagmatif služební prag- služební taxy; -tar-rafe 
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"splátka služební taxy; -telc' taxa z n za propůjčení služ
gtamm úl'ední tel8gram; by (úřední); -l.Jeduft ztráta 
-treuc věrnost ve službě; služby; _l.Jetmittfuugs-au· 
b-tiidJtig způsobilý ke služ- ftaIt ústav (z)prosU'edkující 
hě; _uubrllud)liarfcit ne- n dohazující služby; -bCt< 
schopnost n nezpůsobilost ke uad)liiifiguug za.nedbávání 
službě; b-uttfii~ig = _un· služby; -bctl-lfHÓ)tuug p?
tuuglid); -unfiil)i\JfeH = _ut:. vinnost, závaznost ke sluz
tuuglid)reit; _umfCl'm steJ- bě' -bcl'ddJtuug služební 
nokroj n uniforma Mední výkon r. úkon n jednání; 
n služební; _uUtid)tigfeit konání n vý kon služby; 
nepřesnost n nesprávnost _tlcdl)eHuull rozvrh služby, 
v službě; b-ltutaugfid) ne- rozdělení sfužbYi _bedtag 
schopný, nezpůsobilý ke služební smlouva, smlouva 
službě; -lmtauglid)fett ne- o službě, čelední smlouva; 
schopnost, nezpůsobilost ke _úedtaueu důvěra služební; 
službě; -uutettid)t návod, _\)ertruuen Ilerliereu, \)erttlh!en 
navedení n poučení ú službě; důvěry služební pozb:ý~i, 
vyučování o předpisech slu- důvěru služební ztratItI; 
žebních; -utcufHicu služební -bolf čeleď, služebnictvo; 
potřeby n nářadí; _bCl'baull _tlofl6ufjs-daufef doložka o 
poměr služební, &lužební služebmill (úředním) výko
svazek, služba.; im _\)er6Ullbe nu; _boffjugs-iufttumeutc 
ve službě, ve službách, v po- nástroje k výkonu služby; 
měru služebním, ve svazku _l.1otreÓ)t přednost, výhoda, 
služebním; -l.1crge~elt pře- výsada, zvláštní právo slu
čin služební, poklesek n pro- žebnÍ n služby; -I.1Cl'fd)l'el· 
vinění proti úl'edním (sIu- buug předpis služby; -bor· 
žebním) povinnostem; _uet· fd)rift služební pl'edpis; 
flll{teu (za)chování se ve pl'edpis o službě n o povin
službě; _tJet~iiltuis slu~ebn~ nostech služebních; _UOtgl> 
poměr n svazek; sluzebm lc1;ie(t) úřední představen); 
vztah: -tJedc~t služební _tuaItuug úřední konání, 
styk 'n obcování; služba; úřadování; -Iucg; iut _ttlegc 
_bctfajfuug opuštění služby; ve službě, služebně, úředně; 
-bcdeifluug propůjčení II způsobem n prostředkem 
udělení služby; -l.1edei. službv způsobem úředním; 
~uttgs-betl'et dekret o pro- b_l1,Jtií~ig službě odporující 
půjčení služby; list na pro- n se pHcící, se službou se 
půjčenou službu; _bedei, neshodující n nesrovnávající, 
~ultgs-gdiiit poplatek za v odporu se službou; _ttlibrige 
propůjčení II ,za udělení 5;lunÍ)fung jednání službě (ú
úl'adu; _tlerIetfluugs-tarc řadu) odporující, se službou 
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se nesrovnávající, službě n 

požadavkům n předpisům 
služby se pl'Íčící; b-ttJilIig 
ochotný, hotov3' k službě; 
úslužný; -ttJifHgfcit úsluž
nost, ochotnost ke službě; 
-ttJol)UUUR služební n úřední 
byt; -~eid)cu služební zna
mení n odznak; -jeH slu
žební doba, čas, období; iu 
bie lj3enfiou anred)en6are -ód! slu
žební doba včítatelná do vý
služby; -aeit-ausl)aItung do
držení služební doby; -3eug" 
nis vvsvědčení služební n o 
služb~ n ze služby; -~ufagc 
přídavek služební; -~ulUci" 
fuug přikázání služby II ke 
službě n služební; -~lUaug 
(při)nacení ke službě; nucená 
služba; -3ttJeig obor, druh, 
odvětví služební n služby. 
~ieuftes - (Vi' též složeniny s 

~icttit - ) aufgabe úloha n 
úkol služby služební 
-ausrufhmg služební vý
zbroj; -ausublmg výkon n 

vykonávání služby; -bcfor' 
gUUQ obstarávání služby; 
-bcjhmmullg služební n ú
řední úkol, služební určení, 
povolání, služba; místo služ
by; bie _bef!hunnmg ber \Jinan;" 
,procllratoren·6efte[)! in el. úřed
ním n ;;lužebnÍm úkolem 
finančních prokuratorůjest ... ; 
-eiufiinftc služební pl'íjmy; 
-cntfaguug vzdání se n zřek-
nutí se služby n Madu; -cr' 
forbcntis požadavek slu
žební; -l)aubhmg úkon, vý
kon, čin, jednání služební; 
-fiinbigung výpověď ze 

služby; -obIicgcuf)cit povin
nost služební n úí'ední, po
vinnost ve službě; -rcfigua" 
Hou vzdání se služby; -rihf' 
fid)t ohled n důvod slu
ž~bní; -taugHd)fett způso
bilost k sluz bě; -uutcrbre" 
d)uugpřerušeníslužby; -UCl'" 
uad)liiffiguug zanedbávání 
služby; -uerttJeubuug slu
žební n Mední upotřebení 
n zaměstnání; e-e anbermdtige 
_íJermenbuug be~ lBeamtell \)er~ 
fiigen naříditi jiné zaměst
nání služební úředníku 

bicuftbar služebný; pod
daný, podl'obený; _er @nmb 
služebný pozemek. 

~icuftbarfeit služebnost; 
_ be~ \Jrud)tgenllffee (usus fmc
tus) služebnost požívání; 
_ tes @e6tal1d)es (usus) slu
žebnost užívánÍ. 

bicuftnd) služební, úřední; 
poti'ebný, prospěšn3', uži
tečn.ý, vhodný; _e ~ngeregťll< 
t)etl služební záležitosti _ all" 
\uefenb jdu konati někde službu, 
někde Z úřední povinnosti býti 
přítomen, 

bicsbc6Uglid) v té příčině, 
v té věci, co se toho týče; 
ber _e pÍ"Íslušný, jehož se to 
týče, jemuž to náleží,jmeno
vaný, svrchu řečený, do
tčený, 

biesfiiUig dotyčný, na to 
se vztahující, případný, 
eventuální. 

bicsfaUs v tom(to) pří
padě. 

bicsmul nyuí, teď; ten
tokrút. 

bicsmuIig nynější. 
biesfeitijJ na této straně 

jsoucí, ležlCÍ, s této, s naší 
strany; _e~ tStaattlgeóiet zdejší 
státní území, tuzemí. 

biesfeits s té strany, s naší 
strany, na této straně; kane. 
S naší strany, od nás, odtud; 
pošt. blízko, poblíž. 

~iesfcits-buub svazek pro 
nej bližší stanice. 

~ietift pracovník na denní 
plat; denní písař. 

~icttld) paklíč, šperhák. 
~iffamatiou utrhání (na 

cti) utrhačství, pomluva; 
vvdhloubání' -s-Hage ža-
100ba pro vydhloubán~ se. 
~iffamator utrhac, po

mlouvač: chlubič, vychlou-
bač. ' 
~iffamic utrhání (na cti), 

pohana, potupa. 
biffamicreu hanobiti koho, 

utrhati komu. 
biffercttt rozdílný, rozlič-

n3\ různ3" • . 
~iffcrctttiaf-re!ats tel. dlf

ferenciálnÍ pr'evodič. 
~ifferclttiathm odlišová

ní, lišení, di:fferencování. 
biffercntiierclt lišiti, diffe

rencovat.i. 
~iffcren5 rozdíl, neshoda, 

spor různost, ú-, odchylka; 
_ in' ben \J}ce1ullugen různost 
v mínění: mít S-m in _ !je· 
rat()m nel)ohodnouti se s kým. 

~iffcrelt3-aUSltJcg výkaz 
odchy lek atú; -bcgtiiulmng 
odůvodnění neshody n od
chylky; -beHcguug odklize
ní n vyrovnání neshody, spo-
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ru; -betrag s~:na n výška 
rozdílu; -gefd)att obchod vy
rovnavaCl ndifferenční; -t.Jojt 
neshodná položka; -red)· 
uuug ú~et .~if~'ere.nciální ~ 
rozdilovy II hsnYi -lteuer dau 
vyrovnavaci; -5a f)!UUg pla
cení rozdílu; -scid)eu značk;, 
rozdílová. znaménko rozdl
lové; -50ÍI clo vyrovnavací. 

biffctlcreu lišiti se, u-, od
chvlovati se, různiti se. 

~iffefiiou ?d.m~tnutí; p?
pření pravostI hstmy; _s-etb 
přísaha popírací. 

~iffnfiott rozv!á~n?st (ve 
slohu n v řečil; pronlkanl;. vy
slazování (řízků), dlfuse 
(fon,t. d yfuze). . . 

~iffttfious-battcrtC ddus
ní baterie; _gcfii~,(di:ffu.seu~·) 
dyfuzél" -roeale sm dyfuzm; 
-incffer: eróeugcr výro?ce 
dvfuzních nožů; -mcner
id)iit'f-mafd)iue strojní brus 
na d vfuzni nože i -berfafJrclt 
cukr. pochod vysla~ovár:í. 

bigeriereu svlazovatl, za
vlažovati; zažívati. 

~igeftiolt zavlažování. 
svlažování; zažívání, trá
veni. 

bigeftib digestivl1Í, trávení 
podporující; -faI5 digestivní 
n trávení podporující sůl. 

~iguitar, ~tguitiir hod
nostál\ hndnosta. 

~ig!ti~iit :10dnost. , 
~iiubteattolt rozsouzem; 

odsouzení. 
~ifaitcria{-~elliiubc státní 

n dikasteriálm budova; -ge' 
biinbc - allgefcgeuf)eit věc 
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týkající se státních budov; 
_gcbiiukle-Mtcdhm ředitel
ství státních budov. 

~ifaitctium dikasterium, 
vysoký Mad. 

~natatil.1lt rozšíření. 
bHaiabc1 rozšířitelný. 
Mlatictcu rozšířiti, roz-

pínati. 
~Hatiou průtah, odklad, 

lhůta, prodloužení lhůty. 
klHaiotifd) odkládací, od

kláda vý; _c ([tllroenbullg o bra
na odkládavá n odkládací; 
_e 5.8cbingung výminka odklá
davá n odkládací. 
~Hcmma dvojbor, dvoj

borný ú-, rozsudek; volba 
mezi dvěma nepříjemn}'mi 
věcmi; dilema. 

~ifettaut ochotník, dile
tant. 

~Hcttauten-I.letcht ochot
nický spolek. 
~Higcnee bedlivost (péče), 

pilnost; poštovský vůz, ry
chlá ])ošta. 
~imcufhm rozměr, roz

sah, ubjem, dosah, výše. 
~imeltfil.1ltieruHg od-, roz-, 

vyměr'ování. 
~tmcltfil.1lts- befd)riiufuug 

obmezení rozměru n objemu; 
-bcfd)teHiung popis rozměru 
II objemu; -ftcmpc( kolek 
dle rozměru. 

Mm1.nnietcu menšiti, u
menšovati. 
~fmhtutiou zmenšení, 

zdrobnění. 
bimhmtil.l zdrobnělý. 
~imhmtil.Jltm zdro bnělina, 

slovo zdrobnělé. 

~imitfiolt propuštění. 
~imil10tiancn (literae di

missoriae, dimissoriales, tiž 

commendalitiae) dimisorie 
(zmocnění nepříslušného duchovního, aby 

udělil svěceníj jež by měl uděliti duchovní 

příslušný). 

~iltg věc, podstata; -btief 
zjednavací II najímací list, 
smlouva; -gelkl závdavek. 

'oingeu najmouti, zjednati 
koho; gcbungen zjednaný. 
~htgct smlouvač, smluvčí, 

vyjedňavač; zjednavač, ná
jemce, najímač. 

bingHd) věcný; _e!.l \Red)t 
právo věcné. 

~htnctifd)c ed)tl.lat~C pošt. 

Dinklerova čerň. 
~Hicefalt diecesán, pří

slušník diecése; -flijd)of 
biskup diecésní; -fcljtanftaIt 
škola diecésní; -tcdjt právo 
biskupa diecésního; -fd}C~ 
ma±ismu~ diecésní schema
tismus; -fd)uhmfieljet die
césní školm dozorce, dozor
ce škol diecésních; -bet~ 
OtDuuugsblaH věstník die
césní; -UCtltlaHnug správa 
diecése. 

~ií.ieefc diecése, biskup
ství, biskupské území. 

~ion~~itt diorexin. 
~i"l)tetitis mázdřivka, di

fterie. difteritis. 
~i~fom list n listina vý

sadd n opravňovací n jme
novacÍ; diplom; -s-cmcuc" 
tung obnova diplomu. 

~íj.Jlomat diplomat, stát
ník, vyjednavateL 
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~ipfomatatittm sbírka 
listin. 

~il'Iomatelt-l'tiifung di
plomatická zkouška. 
~ip!omam diplomatika, 

nauka o listinách. 
biplomatifdj diplomati-

cký, státnický; vyslanecký; 
listinový; _cí3 ~orp(j diplo
matick}' n (vele lvyslanecký 
sbor; _e mlijiíoll diplomatická 
mise, diplomatičtí poslové, 
vy-, posllnci; _c \:perjoll di
plomatická n vyslanecká o
soba; _cr Illieg cesta diplo
matická; lm _enllliege cestou 
diploma"ickou. 
~ij.Jlom~-ptiifultg zkouška 

k dosažení diplomu, diplom
ní; _Illappelt - befd)teibultg 
popis diplomových znaků. 

~il.Jpc1-fH'Ibctt = ~iiber~ 
boben hmoždinková podla
ha, povalový strop; -{í.id)et 
lištv. 

bitect přímý, rovný; bez
prostí'edlií; _er Smport přím,v 
dovoz; _ flcftelIter 'lllcd)je! (a 
drittura) přímo, bezprostřed
ně vydaná směllka; e-ll 'llled» 
iel - ítelIen vydati směnku 
p1'Ílno; _e 5.8ejteuerullfj pÍ'Ímé 
zdanění, uložení přímé daně; 
pÍ'Ímé daně; _c @:jíenem přímé 
daně; _cr SDcnnPi ostrá pára; 
_c>3@ejd)aft přím\' obchod;_e 
teíegl'aj.'Í)i\d)e 5.!5erlíhtbttllfl přímé 
n bezprostřední telegrafní 
spojení. 
~itcde - jtcnCtu - lOUtna! 

denník o přímých daních. 
~hcetiolt r'editelství, sprá

va; směr; _ ber SDHafteriaíge~ 

6allbeallfle!egen~eiten ředitelství 
pro záležitosti státních sta
veb. 

~itectiou$-flcreid) obor II 

obvod ředitelskf7; -bcsirf 
okres n okruh n obvod ředi
tels ký; _butcau kance lál' n 

Madovna í'editelská; -caffa 
ředitelská pokladna, poklad
na ředitelství; _Huie čára 
směru n l'ídicí; směrovka; 
_mitgneb člen ředitelstva; 
-petfoua!e ředitelský per
sonál; -í:lUUft bod smeru; 
směřiště; -ftl;ung schůze 
ředitelstva; -ftanbott sta
noviště ředitelské. 

~itedib-ltorm pravidlo. 
~itectil;ie pokyn; pravi

dlo, direktiva. 
~itectot ředitel, správce, 

pí'edstavený, direktor; -Cen)
amí l'editelství; -UdIc Mad 
l'editelsk}', místo ředitelské; 
ředitelství; _s-itellbedteict 
náměstek ředitelův; -Itliitbc 
hodnost ředitelská; ředitel
ství. 
~iredotiar-l;ietfiigultg pÍ'Í

kaz i'editelský, opa tí'ení 1'e
ditelské, 
~Ntedotittm ředitelství, 

ředitelstvo; návod. 
~itigent ředitel, dirigent, 

kapelník. 
bil:igiercn říditi, dirigo, 

vati, spravovati, vésti. 
Mtimierclt dirimovati, roz

hodnouti. 
~itlte poběhlice, nevěst

ka; holka. 
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s)ifd.plin kázeň, řád; 
věda, l;čení; nauka, obor n 

odvětví vědy; disciplina. 
bifd.\:lIinar kázeúsk:)', dis

ciplinární; 3. _ beÍ'unbefn na-
10žiti s kým disciplinárně n 

dle kázeňského řádu, zakro
čiti proti komu disciplinárně. 

S)iid.pnnar-angdegen{)eit 
záležitost, kázeiÍ>:;ká n disci
pLnámí: -anffiÓ}t kázeň
ský n disciplinární dohled; 
-bef)anblnng disciplinární 
zakc"očení proti komu; disci
plinární řízení s kj'ID; -be~ 
fJorbe disciplinární Mad; 
-commiifhm komise kázeú
s!Cá II disciplinární; -edettut' 
nts nález, rozhodnutí, vs
nos disciplinární; -faU pří
pad disciplinární n porusení 
kázně; -fef)ler poklesek ká
zeňský; -frage otázka kázně, 
disciplinánlí; -gcgcnitanb 
věc. pi'edmět disciplinární; 
-gdbftrafc kázeúská n di
sciplinární peněžná pokuta; 
-getiÓ}t(sf)of) disciplinární 
soud; -geluart moc kázeň
sbi n disciplinarní; -inftcm~ 
instanGe disciplinární, úřad 
disciplinární; -utlttel kázeň
ský n disGiplinární prostře
dek i _orbmmg řád kázeňský 
n disciplinární; -tatl} disci
plinární rada; -tecf)t káz8ň
ské n disciplinární právo; 
-fenat disciplinárni senát, 
sbor; -itrafe trest discipli
nární n pro nekázeň II pro 
porušení kázně; -iibel'tte~ 
tung přestupek kázeňský n 

disci plinární; -untetfttd)lmg 

disciplinární vyšetřování; 
-berfaf)ren řízení kázeňské 
II disciplinární; -betgd)ctt 
přečin kázeňský II discipli
nární; -berf)aubhmg líčení 
n í'Ízení disciplinární, kázeí'í
ské; -berol."bmmg kázeňské 
naÍ'Ízení; -boti Ó}tift (filr ralt~ 
be~íiiritlicí)e Q3euntien unb '0ieuer) 
disciplinární kázeňský 
předpis (pro zeměpanské 
Medníky a sluhy); -Iveg 
řízení n pOl'ad disciplinární; 
im _tre!je řízením n pořadem 
disciplinárním. 

bisctpfhtatifÓ} kázeňský, 
disciplinární. 

bi$dvHuiercn zvykati koho 

kázni, disciplinovati, poká
rati, potrestati. 

s)iSclvIiuicrung discipli
nování, potrestání. 

:!Iiseout-crljiiijttug zvýšení 
diskontu n srážky úrokové. 

Discontierett eskontovati, 
platiti, kupovati se srážkou 
(úroků\. 

DiscoutiuuierHď) nesou
visly, pí'erušený, přervaný. 

:llisrontittuitiit nesouvi
slost. 

:!IiSconto diskont, srážka 
úl'oková (při placení dluhů 
nl'ede dnem splatnosti); 
:conmtattDit-bauf koman
ditní banka eskontní; -fUff 
míra diskontní; -gelJer es
kontovatel; -geiÓ}iift obchod 
diskontní (směnečný); -fal; 
míra diskontní; -bcr~eiÓ}ttis 
seznsom eskontovan)'ch pa
pirů. 

Právě vyšel 
sešit ~'7., :roční u 

nádherného obrazového týdenníku 

Redaktoři: Ferd. SGhulz, Jaroslav ~ va pil aVilltor Olíva. 

= Sešit tento literárním obsahem a illustracemi 
skYěle vypraven zašle se každému 

Račte žádati z administrace nebo si zamluviti u svého 
knihkupce. 

Administrace "ZlatéPrabj II 
v Nakladatelství J. Otty v Praze, Karlovo nám. Č. 3 L 
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Cfi!t6efcunints, Cfinúcfcu< 
mmg přiznávka, pi'iznání. 

etuúefOntutcn dostati, ob
držeti co; S ... dohoniti, do
stati koho. 

ciu6crid}tcu podati zprávu 
návěští komu. 

eht6erufclt povolati, zavo
lati, svolati; bie DJ1iin3en .. 
mince z oběhu vzíti; _cr 
~eiit2er pozvanÝ držitel, ma-
jetník. v 

Cfht6cruftmg povolání, za· 
voláni, svolání i .. \)on 9J,iln3w 
vzetí mincí z oběhu; _ ber 
5Bedaiíet1fd)ait~g!čiu6tger svolání 
pozůstalostních věřitelú; .. 
aut jffiaffenUbung povolání ku 
cvičení ve zbrani; cíu bi~ aur 
_ lBeurlaulíter dovolenec n od· 
puštěnec do povolání. 

Cfhlberufungs-befef)! po-, 
svolavací příkaz; -llceret 
po·, svolavací dekret; -clltet 
svolavací vyhláška, svola
vad edikt; -ftntc po-, svo
lavací lístek; -íá)rcibcu po
v,ol?,vací list, písemné povo· 
lam. 

ciubc5tcljcn pojmouti, za-, 
shrnouti co do čeho; bie stoftm 
uid)t e1nóť3ogeu nákladů do 
toho nepojímaje, nepočítaje; 
mimo náklady i tU bie Slt\)en> 
tlll' .. do inventury zahrnouii, 
pojmouti, vzíti. 

Cfinlic3ief)uug = ~inóegriff· 
etUlie3irfcu pojmouti do 

okresu. 
chtliiegcu fiď) zah)'bati se, 

zahnouti se; stav, prohnouti 
se . 

chtliifbclt představovati, 
vyobraziti komu co; lIamluviti 
komu co; fid) .. mysliti si oe, 

domnívati se, domýšleti se 
čeho i namlouvati si eo; íiá) 
aui et. .. zakládati si na čem, 
býti hrdý nač; einge6ilbet do
mněl}', smyšlen.,· i domýšli
V}', l11.arnivý, ješitný. 

CfinbHbtmg představová
ní; obrazotvornost; zdání, 
klam; dOl11}'šlivost, ješ it
nost; -s-fraft obrazivost; 
o brazotvornost, fantasie . 

eiubiullcn svázati, zavá
zati co. 

Cfht!littllclt e-t ~d)fe zavá
zání nápravy. 

Cfhtlilllítbrud' časový n lé
tací spisek, brošura. 

chtb!cubclt dáti do vý
klenku. 

(!:ÍltliHd pohled i _e názo
ry, náhleuy; poznámky. 

einblid'eu (tn et.) pohled
nouti, popatřiti, podívati se 
do čeho. 

cinliIod'en, ehtlHodctt uvě
zniti koho. 

Cfhtlirmtb propal"k . 
chtbrnttcn navanti do zá

soby; zavaI-iti. 
cinbrcÓ)clt prolomiti co, 

vyraziti co; tn et. _ vlámati 
se, vniknouti, vloupati se 
kam; et. ift eingeóroc!)en něco se 
probořilo, zbořilo, prolomi. 
10; hor. (O rudách) býti, vv
skytovati se kde; 'mít e~r 
®trccre _ zalomiti Rei Íla{i 
jffiafier ift eingclíroá)en voda 
vyrazila, protrhla se. 

Cfiulircď)er lupič, násilník. 
Něrr..·česká terminologie úřední a právnická. 23 
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G:ht1ircmt - upl.Hltat p1'1-
stroj vpalovací, známkovací. 

chtlitcttttett vypáliti úim 

známku n cejch; vpáliti n 

zapáliti (ku pf. čerň do žel. 
zá važí); žíhati, páliti. vypa
lovati co v čem; ben '2íbler _ 
v-, vypáliti orlíčka do čeho. 

G:inlitCltnttltg vypálení, 
vpálení. 

G:htliring-liiid!Icht pracov
ní knížka; -geliíir dohazov· 
né; -Itlcfctt dohazovačství. 

cinbtittflClt vnášeti, při
nášeti, dostati, dopraviti" 
kam; e-e 5'l'rberung _ dobývati, 
vymáhati pohledávku; et. aui 
bem @'~ecilticll~\l.lege _ vymáhati 
něco exekucí; dll @eiml) 
(cin '2ínliegcn), e-e Sj'lage _ po
dati, zadati žádost, žalobu; 
e-ll mer6reú)er _ přivésti, do
dati, dostaviti zločince; ÍJa<l 
meriiinmte _ nahraditi, dodati, 
co zameškáno n opomenuto; 
1'_11 meduf! íl.lieber _ nahraditi 
ztrátu; (-e mea!Wit in @eicrr~ 
fÚ)aft - nemovitost pi'inésti 
do společnosti; cr. l)at \Jiel 
(@elb) eingelJracf)t něco mnoho 
(peněz) vyneslo; etav. vložiti, 
vsaditI, zasaditi (tl"ámy); 
125torren J) 125treďm _ dodělati 
n dovésti střídu u štolu až ... ; 

mit e-m 125tollm e-e geruijje ;riefe 
_ dosáhnouti, dosíci n do
stihnouti určité hloubky 
štoly; ,8immerul1g o 9]Cancrllng 
J) @'ifellauílóall _ postaviti n za
praviti dřevení n stojku n 

srub; @'il1gef,rad,ltetl (~eirat;3gut) 
věc vnesená kam, přínos, věno 

přinesené komu; eiuflehacf)te 
Bal)rnijje vnesené svrškv. 

chtbtiugltd! dobvtn:í~. 
~htÚrillgHďlfcit v dobyt-

nost čeho. 

(Httútiuguug po-, zadání; 
dodání, dostavení, doprave
ní, doprava; přivedení, při
vezení, vnesení, přinesení, 
dání; zasazení; vymáhání, 
dobytí; _ j)er @ejuď)c za-, po
dávání žádostí: _ Hl mcr~ 
óred)eri) dostaveí1í zločince; 
_ ber 125tcuer do bývání daně; 
_ ÍJer ~Ulgiinge dobytí schodků; 
_ ber geBúrgren l13erhanď)~a6gaóe 
dobytí uvěl'ené dávky z věcí 
spotřebních. 

G:htúrtuguugs-ftif!Cll útra
ty vymáhúnÍ n vydobývání; 
útraty vzešlé vymáháním D 

dobi'váním; útrat;' spojené 
s vymáháním; -fteíIc místo 
podání; -tag ÍJe~ mecnrie~ den 
podání stížnosti. 

G:ittÚtud! vloupání, vlá
mání; vpadnutí; proboření, 
probořeni se, zboření, bo
ření se; zboi'enina, zával, 
zavalisko; _ im Drtl3ftúfi hor. 

zálom; _ macf)Cl1 zalomiti; 
fle!lC11 - nub Beneť gejiú)erte 
'2ímtMocalitiit pl'ed ohněm. a 
vloupánim (za)bezpeč(e)ná 
úřední místnost. 

G:htbtud!s-llicbitaIJI krá
dež spojená, se v!oup~l:ín:; 
-ort hoc. zalomne pruce11; 
c-fiď}ct bezpečný před vlou
páním; -ftatiou pomezní, 
pohranični stanice; -Hoj) zit
lomní bok; -50íIamt (po-) 
hraniční celni úřad. 

't 
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G:htbug záhyb. 
Chtbiiijtteu hor. zahnízditi 

(stoj ku atd.). 
chtbíitgertt (3.) dáti komu 

Dbčanství, přijmouti za ob
čana koho; fid) _ nabýti o b
čansk)"ch práv, zdomácněti 
kde' cillgelJiirgert ietu býti ob
čan~m; es fiat fiÚ) eillgeBiirgert 
stalo se zvykem, zobecnělo, 
zdomácnělo. 

G:ittliiirgctuug přijetí za 
Dbčana; Zdomácnění; um ~ie 
_ anilld)en žádati za občan
ství; _s-CtUiitlmg prohlá
šení o přijetí za občana; 
prohlášení udělující občan
ství. 

G:htliufic ztráta, škoda, 
újma; prohra. 

chtbiificu ztrátu n škodu 
n ú.imu (u)trpěti; ztratiti 00, 

pozbýti čeho; ÍJa\3 I'eóeu _ za
platiti životem co; ztratiti 
život, hrdlo; ba» mermi!gen _ 
ztra titi jmění. 

cincaffictett vybírati, vy
brati, inkasovati co; C-ll 

:'llieú)iel _ vybrati, pl'ijmouti 
peníze za směnku, dáti si 
směnku vyplatiti, inkasovati 
směnku; e-c 125tmer _ vybrati 
daň. 

G:iltcaifictttug přijetí, vy
brání, inkasování čeho (peněz, 
daní); _ \Jon BorÍJernl1gen in
kasování pohledávek, vybí
rání, pl'ijetí, přijímání dluž
llých peněz; _ be~ jffieÚ)fel~ 
]ll'ijímání výplaty směnky n 

peněz za směnku. 
G:iucuffiCtuugs - gcfd!iift 

v)"běrní n inkasovní obchod; 

obchod pro vybírání peněz; 
-s-foftcn vybírací náklady, 
náklady vybírání n inkaso
vání, útraty (spojené) s vy
bíráním peněz. 

G:ittlladjltug krytba, za
krovení. 

chtlliimmeu ohraditi, hrá
zí obehnati co. 

eiullamj.Jfcu vypařiti se, 
vyschnouti; zakouřiti; za
čaditi, odpařovati. 

G:iUllUmpfcu vypařování 
atd. 

CiUllCdcu pokrýti, přikrýti; 
ba0 ~ad) _ střechu (po )kr.}'ti. 

G:iuDcd'lmg krytí, přikrytí; 
krytina; -s-matetial pokrý
vací, krycí látka. 

ciuDcid!cu hrází obehnati, 
omezovati. 

Ciullcufcn fid! in cl. vmy
sliti se do čeho. 

G:htllCUtigfcit j ednoznač-
nost. 

Chtbid!tcu (z)hustiti. 
G:htl:lid)tuug zhuštěnÍ. 
Chtbiďcu (z)hustiti. 
G:iUllichmg be~ Wólanf~ 

ruafier0 zhuštění odtékající 
vody. 

dUlltugeu vyjednati, smlu
viti 00; zahrnovati 00; ~rad)t 
eiugebungen zahrnuje v to ná
klad. 

G:htbh!guttg vyjednání, 
smluvenI. 

G:htlltUUfl vtírání se, tla
čení se, vtrhnutí, vniknutí 
kam, 

eiulltiiugCtt vtlačiti, ve
cpati 00 kam; jiÚ) _ vtírati se, 
vetříti se, tlačiti se kam; fid) 

23* 

Li 
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in (-n !Sejii2 _ vetříti se (mocí) 
v držení; jiÚ) in e-e5J5ormunbjÚ)ajt 
_ vetHtí se, vtírati se v po
ručnictví. 

ehtllt:ingen vtrhnouti kam; 

vraziti, vniknouti, vtlačiti 
se kam' in e-lt 8rt _ vraziti 
kam ev 'místo nějaké); in ein 
~au~ _ vniknouti, vraziti do 
domu. 

eíni.ltingHd) vnikající; dů
raznv-. důtklivý; e-e _dDcal» 
1t1lltlJ u 'důtklivé napomenutí. 

6:httlringHng vetřelec, 
<EinbtiugHó}fcit důraz-

nost. důtklivost; dotěrnost. 
6:ini)rnď vtl ačenÍ, vtisk

nutí; dojem, účinek; nad» 
l)altigen _ mad)en trvale do
jmouti, působiti trvalý do
jem; e-lt _ mtf S. mad)ett do
j ímati koho. 

chdltiiďcn, (ehdltttďen) 
vtisknouti, vtlačiti; stisk
nouti rozmačkati; eingebrucfte 
!)JCarfe' vtištěná známka. 

6:httlrudclt Íleil 0tem)lel3ei> 
Ú)en!l vtisknutí kolku. 

einllriiďlid) pronikavý, do
jímavý; v}'značný; důtkli-

vý, důrazr;ý. .. '." 
ciuen sJednotltI, spoJltli 

iiÚ) - sjednotiti se. _ 
~iner flir ~Ue 1mb ~Ue tlír 

~inen jeden za všechn.J: ~ 
všichni za jednoho, spolecne 
a nerozdílně, rukou spo
lečnou a ne(roz)dílnou. 

einedci jednostejn}7, to
tožný, stejného druhu; lho
stejnÝ. 

eitterjelt$, ehtc$tl)cH$ 
s jedné strany, jednak, jed-

ním dílem, dílem; _ - anÍlrer> 
ieit!l jednak - jednak, dílem -
dílem. 

cinfal\~ Jednodl~chý. p~o
stý; pouhy; adv, J ednoduse, 
prostě; pouze;. _cr '!.lbd 'pr~
sté šlechtictvI; _e Gic6nr 
jednoduchý (n bídný) popla
tek' _e .\ťlemmť jednoduchá 
svo~ka: _1'1' :;tafier jednodu
chý klíč; _mirlenb jedno
činn';,. 

6:fnfad}flcH prostota, jed
noduchost, pouhost. 

6:htfadJlJof; dH ví duži
nové. 

eiufaljrc1t vjeti; při-" do: 
vážeti, svážeti; ho,_ slezan 
důl; jíti, choditi, lézti, spou
štěti se na důl. 

6:htfagrt vj ezd, ychod.; 
průjezd; hor. chůze, lezem, 
spouštění se na důl; red)til 
\)on ber ~infa~rt po pravé 
straně vjezdu; "erlaubte _u 

lel, "vjezd volný". 
~htfaf)rt$·iled'1tng$-figna{ 

žel. vjezdový signál; -gcteiie 
žel. vjezdová kolej; -figuaf 
signál vjezdov,ý, znamení 
vjezdov~; -itoílCtt V-, .prů
chodní stola; -tbor Vjezd, 
viezdová brána. 

oJ a:htfaU vpád; zapadání; 
vtrhnutí; spadnutí, sesuti, 
sl·ícen í; nápad, myšlénka; 
_ in frembe~ Giu! vpadnutí, 
vpád do cizího statku; Dor' 
!refflid,lcr _ vý.borná myš!én
ka; er fam aut Ílm _ vzmkla 
v něm myšlénka. 

chtfaUen vI;ada ti, vpa~
nouti, zapadati; vpadnoutI, 
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vtrhnouti, vraziti kam; in Ílíe 
mebe _ skákati do řeči; hor. 

míti spád n sklon, zapadati; 
frijá:e 5ffietter faUen im 0Ú)aá)te 
"in svěží vzduch vniká šach
tou dolů; z bOl'iti se, roz
valiti se; připadati komu, 

přicházeti na mysl komu, na
padati koho, vzpomínati si; 
ťr rOl111l1t, ll:'anll e~ i~m ehtiaU! 
přij de, kdy si smyslí; tras 
faUt Sfmen dn? co se vám 
nezdá? ll:'M ;;Dit niÚ)t eillfčillt! 
co tě nemá; -ll úpadně, 
sklonitě; _Íle 0trccfe úpadní 
střída, úpadnice; _ber 5ffietter> 
jd)aá)! vzdnchová vpadní 
šachta. 

6:infaílcn spád, úpad, 
sklon, sklonitost. 

6:ÍltfaU$-t,lIaJl dopadisko, 
dopadiště; -fď)adlt vzducho
vá šachta n jáma; -tag \)Ol! 
.5ffioÚ)Cltmarften den určený ke 
konání trhu týdenního. 
~htfaH prostota, prostost; 

hloupost, hlupstvL 
einfiHtí!l prostý. bláhový, 

l)l'ostomyslný, prostoduchý; 
hloupý. 

6:infiHtigfeH = ~iltfaít. 
chtfaí~en zadrážkovati, 

z"saditi; Ílm íBobelt _ dno 
dáti n zasadati do čeho. 

6:iufang ohrazení, ohrada, 
jímka; -$-gra{ielt hol. zá
pružní pl-íkop. 

chtfangeu zachytiti, ucho
piti; chytiti; einen 5J5er6red)cr _ 
zločince polapiti, chytiti. 

6:infaugnng (~entmf!reiÚ)en> 
Íler ~nnbe etc.) chytání (tou-

lavých n toulajídch se psů 
atd.). 

einfaffen vroubiti, obrou
biti, (o )lemovati, obšiti co; 

zadělati co do něčeho; vsa
diti, zasaditi, vpraviti C0 do 

čeho; mil c-r Wcaner _ zdí obe
hnati, obklíčiti; íBier _ pivo 
stáčeti (do sudů). 
~infaffnug lem, obruba; 

-s-gefim$ obruba římsová, 
římsa obrubní; -$-maner 
obvodní zeď. 

ciufcffeIn spoutati, uvá
zati. 

chtfhtllcu fiď) dostaviti se 
kam; objeviti se kde; jiÚ) in 
ei. _ vpraviti se do čeho; jid) 
\lor @eriÚ)t _ dostaviti se 
k soudu, dáti se najíti před 
soudem. 

ehtflieficlt vtéci, vplynouti 
kam j in bie '!.lrmencafic _ ply
n ou ti, při cházeti, přij í ti do 
pokladny chudých; _be 0tener 
docházející, scházející se 
daň. 

ehtflofiC1t vnuknouti, vští
piti; S-m 5J5ertrallen _ buditi 
n vzbuzovati důvěru v kom i 
3-m ~nrd)t _ naháněti strach 
komu; S-m illCllt9 _ dodávati 
odvahv komu. 

einflllgdigcr íBall ho,'. j edno
stranná těžba. 

6:htfhtf$ vliv, půso bení, úči
nek; ústí, vtok, vtékání; pří
tok; aui S. (et.) _ au;'\lióen (ml» 
mm) míti vliv u koho, působiti, 
účinkovati na koho (co); auf cl. 
-9alien působiti več n nač; 
ani et. _ autem jeviti účinek, 
vliv nač; C-{O$ bez vlivu, 
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neúčinnÝ, nemající vlivu; I Dnug les stižený služebností 
_ltallmc" vliv nač, usilování oč, 1\ (les.ní). • ., . 
používání vlivu k čemu; S-m et~fr~ebeu,. ~tltfrtCDt~e:: 
-tet)t bie _l1aÍ)me ani et. lliá)t 311 I zahaJltl, ohradIti, zahr~.éhtl" 
~ěkomu nepřísluší žádný \ etllge\riebe.te íl35albllllg zaha.]en:y, 
vliv nač; e-rcidJ vlivn)", znač-', ohr!l;zepy les. 
ného vlivu, působivý, vlivu-I, a:~lttrte,D.tUt,g ohrada. ohra~ 
plnÝ; -rof)r vtoková trouba;! zem. zahvaJe?-l; hr.ad~a, plot, 
-id)Ieuie splav. í letenbe - ZlVy plot" _$-~nlllt~r 

• _ 1 v I ohradní hradebm zeď; zde-
~utrorbťrct' vyma 1~~. . \. ná ohr~da; _s-fttCHigfctt 
ciufot~ern(GSie1~ etc.) zadati, rozepl'e o zahájen~ ~eho. 

za placem, upo,mJl1:,tl o ,(pe. I cinfugen zasadItI, vpra-
11ÍZe atd.), vYll1ahatI (peJ1l.ze), '\ viti zapustiti' \5en;ter - okna 
dobývati (peněz); e-e f)aÍ)lnllg zas~diti. ' 
_ ;tpo:nínati o ,plat, vyupo~, eiufiigcu vložiti,. zastrč~t~, 
ll1watl plat; pozadovatl pla~, I, zapustiti vetknoutI, vsadItI, 
gel'. hl)!liú) -:- soud:ll1 .(s;:..udne) li zadělati;' ficb, _ vpraviti se 
vvmahatl n dobvvab; ~teuern Cd - h ) 

_v vymáhati daně. . ,I ° <iit:fllgnngs-faí; vložená 
chtfildll:rn spouštěy n sva- : věta' -ltc{íť vložené místo. 

žetí. do dolu n na dul.. , . \ a:i~tfu~r dovo~, dovážení, 
a:t~tf~r~crnug ;tp.on;ll1alll: p~~voz; _ 311rv.'e>ee dovoz n 

vymaham; dobyv~nl ce;,,: pnv:JZ po mono 
_ Í)cr 3al)lullg pozadol!am \ <ftttfnI}l's- (u n,kterých '-'ov 

n vymáhání platu, platby; a:infu{Jr-)abfertiguug vi'crW 
_s-redlt právo vymáhati n do- I gaug~abíertignltf\; _Ilrtifcl zbo
bvvati, právo vymahací. ' žl dovozné; _beiugnis právo 
"<fhtfornter jednoduvná I n oprávnění k dovoz:u; _~C: 

pec jednoduvka. . \ fj!1UMuug (beríl35arcn).ledna;11 
eiurorft clt (S.) pos~ytI!0Utl n 1'ízení pl'i dovozu (zbOŽl) i 

komu právo k lesu; G'tllge\orfte~ I _bcftimntltugClt ustanovem 
te(r) oprávněný z lesní slu-I n pl"edpísy o do-, })Í"Ívozu ; 
žebnosti; eingeiorftete\l . .po}a \ _bclvHHgung povo lení ~~) 
dříví obdržené, n vyvdane 11l1:- přívozu n dovozu; -_gei~art 
sledkem (lesm) sluzebnostl. dovozný obchod; _gut~r 

@iuforituug zalesnění; I zboží přívozné v~ dov?zlle; 
lesní služebnost. 1_~IlUDc1 do-, pnvozny o~-

a:htforitnttgs - anjprud} I chod; _\.latťltt p~tent ; ;Y~ 
právo, nárok na sluzebnos~ ! sada na dovoz, . do, ozny 
lesní' _red}t právo (k) lesnl I, patent; -í31l1sl-fdJem d::)\~OZ
služebnosti j _ucrljiiHnis po-I ný list; _1euDnng ~asll~a, 
měr lesní služebnosti; _ttJal~ I dovozna; _l.Jerbot zapoveď 
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přívo,zu; -l.1er~O~{Ullg prr
VOZ;18 . n }ovv~zne vyclení; 
vyclem pn pnvozu n dovo
zu; -Í.l~ridJtiftclt ph'dpisy 
ctovozne n o do-, pÍ'Ívozu j 
-Ivare do-, phvozné zboží' 
-3-0{{ clo na pl'ivoz n dovoz: 
clo přívozné n dovnzne; 
-;oIT&efteiung, -jonfreil)eit 
osvobození od cla do-o pl'í-
vozného. ' 

cillfiiflrbat dovolenÝ pří-
pust.ný; dovozný. " , 
~infii~tbadcit dovole-

nost, přípustnost. 
e,httiil)tcn přivésti, za-, 

Uvestl kam koho; e-ll GSiebralldl _ 
zavésti obyčej; íl35arell_ zťo
žf dovážeti n přivážeti' in 
ben ~eiit? _ zvésti uv'ésti 
:" d~'žel1í; jieJ) _ ují;nati se; 
ttT em 21m! _ u vésti kúho v ú
řad n na ú1'ad; e-ll íl3mlJafter _ 
u-, zll:vés~i správce (do čebo)j 
em Shnb m em ~al1b il! e-e 
GSiemeinbe _ pN vézti, ;)řivésti 
hovado, dobytče do- země 
do obce.' , 

~blfiil)ter dovážeč; uvá
děč; zaváděč, průvodce. 
~iufíH)tuug uvedení, ú

vod; _ in ten ~efit~ uvedení 
v držbu, zvod; _ ill bM 21mt 
u vedení v úřad; _ ber criJ1~ 
!e(n[)ajt zavedení samovazbv 
samovězenství; _ ber .\BDtelt; 
10l.mt~ľiie zavedení sazeb po
selneho; _ bOl! 1)30ftijJaľcafjen 
zavedení poštovních spořite
len; _ ~Oll ~el)orben zavedení 
zl'ízení úřadů; _ e-~ 0eqnefterd 
za-, uvedení sekvestora (do 
čeho, več). 

a:infíií)tltltgs-bcitintntung 
uvozovací ustanovení' -com= 
ntiffhm uvozovací k'omise' 
-:-COUt$ počát~čný kurs; -gc~ 
leJ; llvozovaCI zákon; -rebe 
uvozovací n úvodní řeč' 
-roC}r přiv~děcí n zaváděci 
rOUl:a; -:vctorbuung uvozo
vaCl narlzelll. 

<fiufíi!I-ort spi'lka, sklep. 
ehtfiHlen nalévati. slévati 

stáčeti; hor. II aplnid, naklá~ 
dati, naráž eti. 

<finga6e podání, zadání' 
podaný spis, žádost.; -tJer~ 
faffer pisatel podání. 

~h~g~velt-llť&iir poplatek 
z yodam n z podaného "pisu j 
-ltelltj>d kolek na podání n 

z podání, na podaný spis n 

z podaného spisu. 
<f!uga,ltg v.vchod; vstup, 

~?hazenl~yrlstup; uvod, po
ca~ek; pnchod, pHlJytí čeho' 
(Gr:Il11af)llle, (2m\J(allg) příjem: 
((2mlu[)ľ) dovoz, pJ'í voz' _ e-~ 
.panieíl vchod do dom1.~; ben 
_ geftatie.n. dovoliti vstup komu 

n ~OV?iltl kon;" vstoupiti; _ 
betlÚ)al1m přIstup zjednati 
kou,u; _ iillbett ujmouti se' 
~ v~-r gťebc úvod. n počátek 
],~~l; -;- berv, 'llaren pl'íchod, 
pnbytJ zbozl; Grlllgčinge došlé 
věci (listy n zásilky); _ ber 
211ltl110t"l, ber 1)30[t dojití odpo
vědi, dojití pošty; _ e-i3 :te~ 

regramme~ úvod telegramu. 
v ~ingiin.gig, cingallglidJ 

prlstupny. 
<fhtgiingHd}fctt přístup

nost. 
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eingaug$ na poč,átku, movní dvP.l'e; _!.Jerbot zápo
s počátku, v úvodu, shora, věď II zákaz dovozu:. -ber, 
svrchu; _ ertl)(i~ute (le;ef2lid)e liud}uutj$-regHter rejstl-ík o 
.íBeftimmuu(l ustanovení z~- zápisecll dovozu; -bcrmcrf 
konné na začátku II vvše záznam o došlvch zásilkách; 
uvedené. " -Uer30fhmg do-, pr-íl7ozné 
~htgaltg$-abfertiguttg vy- vyclení; vyclení (pi-i) přívo

praveuÍ II vyřízení dovozu j ZU II dovozu: -\tIate dovoz
-alifertiguug$-amt úřad vy- né zboží; e-tueije v podobě 
i'izující dovoz; -abfetti~ úvodu, předmluvy; -;oíí clo 
l,lUug$-50Uamtcelnice II celní přívozné II dovozné; clo 
uřad vyl'izující dovoz; _ah, z pří-, dovozu; -30n!lcftei, 
gabc dovozná dávka; -amt$- ung osvobození od dovoz
l}aullltmg úřední jednání ného cla; -soffgebih pn-, 
dovozné II pH dovozu; -!Ut, dovozn}' II importní poplatek 
tJ.Jcif:mg dovozná II importní celní. 
poukázha; -artHcf dovozné cht!Jc"rtd zastaral~', za
zboží; -bcllaullhmg dovozné kořenělý; _e %runlenlleit za
řízení II vyi'izování; -befte{, kořenělé, vžilé opilství. 
hm!1$-bnd} kniha na došlé eittgcbclt zadati, podati; 
zakázky; -bcjthtuuuug H3 dn @eíud) _ za-, podati žá
í.j3ara!}rapf)e0 počátečný pÍ'ed- dost; S-ll! et. _ poradi ti komu 
}lis paragrafu; -bHIltI5 po- co, ponoukati koho k čemu; dáti 
čátečná rozvaha; -bud) po- užívati komu co. 
dací kniha; -llcdaratiolt chtgeborcn domorodý, do
opověď II ohlášení II deklarace mácí, tuzemsk,\'; vrozený, 
dovozu; -faduren-budJ kni. pl-irozen~·. 
ha na došlé faktury; kniha ~iugclioreltcr tuzemec, 
přijat}'ch n obdržen,ých fak- domorodec:. 
tur; -formel úvodní for- G:tllgebnng vnuknutí. 
mule, hlava; -ger)) vstupné;: 6:ingcb.'aá}ie(s) vI, einlírin, 
vchodné; _gutzboží dovozné' gen. 
n pNvozné " pNchozí; -iour' G:iUQcliurt zrození v zemi; 
uaI kniha došlých věcÍ; -ma' -s-rcdlt tuzemská přísluš
uuaI phručník n zápisník n nost, zemské občanství, in
záznamník o došl,í'ch věcech; digenát., 
-pforte vchodní branka; cingel/cul pamětlivý čeho, 
-prcis vchodné; -rebc úvod, načj _ jdn pamatovati nač, na 
předmluva; -regijter rejstřík paměti míti co, 
došl~'ch věcí; -fa~ počáteční cingcl;cn vcházeti, vejíti, 
průpověďi -Hencr dovozná vstoupitij docházeti, dojíti, 
dal!; -tl)or vchodní brána II pÍ'ibýti, scházeti se; pod
vrata; -íljiir vchodnÍ n do- niknouti co; e-l1 $crtrag _ uči-
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l1iti smlouvu, vejíti ve smlou
vu, smluviti se, sjednati se 
n čem; bin\:enbe $erPffidjtuugcu _ 
bráti na se závazky. závazné 
povi nnosti; ta~ 5Beftanbllerf)aít, 
tli~ ift filr l11ef)r aí~ jed)tl 9J1ouate 
eingegal1gen poměr nájemní 
jest založen na dobu delší 
6 měsíců; eí>elicbe $erbil1ÍllllTg_ 
vstoupiti v manželský sva
zek; uzavÍ'Íti sňatek i e-e 
5Biirgjd)af! _ vzíti na se ruče
ní, zaručiti se; bil' 5Bde!e geí)en 
dn psaní docházejí i bie @Sd)ní, 
ben gd)en cin peníze za dluhy 
přicházejí, scházejí se; 
zhynouti, přijíti na zmar, 
zanikati; dn ~anÍJer~f)an;3 jft 
ťÍl1ge!jangen obchodní dům 
upadl, zanikl; dn 5Berg\1Jerf 
íjť(l! ein důl do-, schází, za
bořuj e se, jest na mizině: 
_ íafien za.stavit.i, zrL1šiti; auf 
ft. (o in et.) _ svoliti k čemu, pod
voliti se, podrobiti se čemn, 
př'ijmouti co, p1-istoupiti nač; 
souhlasiti s čí",; auf 5Bebillgnn, 
gen _ svoliti k podmínkám, 
podvoliti se podmínkám, 
pHstouplti na podmínky; auf 
ť-lt lBergíeid) _ svoliti k(u) 
smíru; auf e-lt lB0ťjdlíag _ 
pl'-ijmouti návrh; tu bie meri, 
torí;d)e CS:ríebiglll1!} e-~ mecur' 
ieB _ pustiti se do věcného 
n meritorního rozhodování 
stížnosti; -ll zevrubn~'\ dů
kladll}", podrobn\'; e-e @Sad)e 
_ll erortern probrati důkladně 
II zevrubně věc; fid) mít 
et\tla~ _b Ilertrau! mad)eit o be
známiti se důkladně, po
dro bně s č1m; _ber 5Betrag 

docházející, placená suma; 
_be ,8aí>ínu!}etl docházející 
platy, scházející se platy; 
eingegan>lene @elber došlé, se
šlé, pHšlé peníze; bie burd) 
bie @clb1.\utm _ben 5Betrage fiie' 
tím ilt bie (Iaf;e peníze z po
kut II jako pokuty složené n 

z pokut pocházející plynou 
do pokladny. 

6:iugeI)cn Íler :mare dovoz, 
vstup zboží. 

6:iugc6uug e-r ~fJe uzavře
ní sňatku, vstoupení v man· 
želství. 

eingcnommeu vh eÍll11cf)l11eJt. 
~illgeltOntmeur,cit zauja

tost, pÍ'ed pojato st. 
<fhtgelJfarrter farní osad

ník. farnik. 
cfiugcrhtlte šrám, pod

rubka. 
~ingcfdlnei))e zázub, ozub. 
~i1tgcfdJriillftlleit omeze

nost. uskrovnění. 
~iltgcieffcner obyvatel. 
dugcjtaubcuermaf1cu jak 

doznáno, doznaně. 
~iugeftihttltti$ pHznání, 

doznáni. 
etugcfteI)CU znáti se, při

znati se, hlásiti se k čemn; 
bie 0cf)uíb _ (při)zná(va)ti se 
k vině; elit lS'actnl11 _ přiznati 
se ke skutku; (ledcf)lnd) einge, 
ft'll1ÍJene @Sd)ulb dluh pí'iznall~' 
před soudem; eln bil' ed)nlb 
eingeftal!bmer@Sď)ulÍlner dlužník 
znající se, hlásící se k dluhu 
(té; k vině); připustiti co, ph-, 
svoliti· k čemU, 

~iltgc\tlcibc vnitÍ'nosti. 
eingelui:if}ltcn zvykati, zdo-
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mácniti koho; jid) _ zvykati chtfJaďClt zkypřiti, zko-
si. zdomácněti kde. pati (mláto); iu el. _ zasek-

'~in!Jcll.liilJnnng zvyknutí, nouti do čeho. 
zdomácnění. <rinfJaU zdržování, zasta-

ciugittctU zamřížovati. vení, stavení; pl"ítrž; _ tl)lm 
clugficbCr1t vřaditi. vlo- přítrž učiniti čemu, zastaviti 

žiti. 'co, přetrhnouti, stavěti co, 

cingrcifcu vsáhati, zasa- zameziti co, zabrániti čemu: 
hovati več, do čeho; vniknouti; pi'erušiti co; S-m iu e-r eacbc 
zapadati do čeho; mísiti se. _ tl)un zdržovati koho od čeho; 
vměšovati se več. vkládati pi'ekážeti, brániti komu v čem. 
se več; působiti ll~Č; in S-(; chtflaftcu zdržeti, zasta
mecfJte _ zasahovati do něčích viti, zaraziti co; dodržeti co, 

práv,obmezovati,zkracovati státi v čem'; du iBerfprclÍ)en _ 
něčí práva; jorbernb _ pomá- dostáti slibu, státi v slibu; 
hati čemu, podporovati co; 3al)11lngen _ správně platiti, 
-b důrazný, důkladný, dů- bie maten _ lhůty dodržeti; 
tklivý, rázný, účinn,ý, půso- Drbmmg _ zachovati pořá
bi v:/; _lee ilJcaíiregelu treffen dek; e-n iBorgang _ zachovati 
užiti rázných opatí'ení; -o postup; _ zastaviti se, sta
ilerjaf)ren rázně si počínati; nouti, za:'aziti se; l11Í! el. _ 
_be0traje účinný, důtklivý přestati ,s čím, ust.ati v čem; 
trest.. ber mecur~ fiat feine einf)altenbe 

citt!Jrel1~Clt ohraničiti, 0- .\traft stížnost nemá zdržo-
meziti. vací moci. 

~in!Jtiff zasahování do ~iltlJaHultg dodržení, za-
čeho n več; ůlleratiiler _ v'ýkon chování atd.; _ tel' :termine 
operativní; _c iu 3-~ med)te dodržení lhůt. 
zasahování v práva II do cht~iinbigťlt dodati, doru-
práv něčích; zkracován:í n po~ čiti komu co. 

rušení práv něčí'h; roiíientHáJer ~ilt~ihttliger dodavatel, 
_ vědomé porušení práva doručitel. 
n zkrácení prciva nWho. ~htfJiinbi!lultg dodání, do-
~ingriff$-gegellftanD před. ručení; -i5-fd)eht list doda

mětrušební; -ÍJaub{ung Rku- vací, list doručný. 
tek porušující; rušební čin: ~i116allg;e-bad) poloviční 
-mittef prostředky porušu- střecha. 
jící (právo) n rušební; -vro" dnfJiiugclt zavěsiti, zasa
ccf$ proces pro porušení n diti; pověsiti 00 kam; e-u 
zkrácení (práva); iffia~en _ připnouti vůz; h". 

~ittgulbCl1-ftiid' zlatník. im t2d)ad)t auf bem 0eil _ spou-
dngnrgeht (bet .\)olDberbil1" štěti po laně do šachty. 

buugen) v rohu zaČep9vati. ' ~Íltf)iiltgUltg zavěšení. 
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ehtfJauclt sekati n rubati _e ~treiillartei jednotná spor
do koho n čeho; tlouci do koho ná strana. 
čím; vysekati, vytesati; e-n ~iu6eimd)fcit.iednotnost. 
5Baul11 _ strom nasekati; e_e ~in6eit$-beftrcbltl1g sna-
:tf)Ur _ dvéře vypáčiti. ha po jednotě; -mangef ne-

~i1tf)cbc-ftiitte výběrna. dostatek jednoty, neJednot-
ehtljcbcu vybrati, vybírati, nost, nesvornost; -maf; 

vymáhati, vyzdvihnouti; e-e jednotná míra; -ílrei$ jed
:t()iir _ dvéře zavěsiti n za- notná cena. 
saditi; eiugel)obeue ~leuern vy- ~iuljci~-tlJiire d viřka ku 
brsné daně. prsku, k plotně. 

~iltf)e!iCtt ber .\toften vybí- ~htlJei6c = \1iuÍ)etotf)ilre. 
rání nákladů n útrat. cinljd5cn zatopiti, rozdě-

~iuf)c!ilmg vybíráni atd. lati oheň. 
, , chtgeffig (einftinnnig) sou-

y ~!~tljclilt~g$-~e'!ll!~e( r) vy: hlasný, jednomyslný. 
bercI; -be~5it;! vybe::cl o~l~es, . ~i1tlJemgfcit jednomysl
-fotU~ ~e", ":::)lemllel" _zpu~o,b Inost; mil _ jednomyslně. 
vybll'am k?lku; -foltC~ ,n:;~ i cinljolcn; S. _ přivésti koho; 

klady n u~rayt}:, vy?lr,am! I dohoniti, dostihnouti koho; 

-ptocent vyberCl n ;,yberne jíti pro koho' e-n iBerluft _ zl,rá
p~'oc~nto; -r~ďJt yravo vY- tn si nah;aditi; el.:" vyžá
bl~atl II VY?:l;al;lj -ternmt dati si, vymoci si, opatÍ'i~i 
Jhu,ta k, v:ybll am. '.' si, zjednati si co; ben 5Bcjd)hqíl 

eHlIJ~tmt~d) ~~I.~aCl, do- _ vyžádati si usnes~ní, 0-

moro~y, ~n.~em"ky, .- roer~et: patí'iti si, zjednati Sl usne
zdo:::l.acn~tl, , -,. lem by tl sení, žádati o usnesení; e-e 
zdeJ Sl; ~mlJetmtld)-er (fd)c) 5Be\IÍ)luf~faffuug (§;nt;d)eituug) beil 
tuz~mec, (t:lze~.ka). 0enateíl _ opatřiti si usnebení 
~mfJCt~mfC91~m. t~zem- (rozhodnutí) senátu D sboru; 

stv;, ro~actvl, ll1dlgeY~?'t ... 5Belel)rungen unÍl 'líu!31iinfte _ 
emf)~t~atcn fid) pl'lZellltl opatřiti si poučení a vysvět-

se, ;rdat: se kam. lení' ifficijungen _ vyžádati 
~tltfJCtratung pl'lzenem. si ~jednati si opati'iii si 
~htf)cit j~dnota, souhlas, p~ukazy, poky~y; Die 'líctm 

svorností. Jedl1otk~i - ber jinÍJ nad) gel11ad)tcm 'límt!3gelJrau> 
.panb!ung Jednota deJe. dle ein~ul)olen spisy buďtež po 

ctnljeUUd) jednotný; _e Medním upotřebení vy-
5Benelllmng, 5Beftéuernn[\ etc. jed- zdvihnuty II vyžádány. . 
notné pojmenování, zdanění ~ínfJo{nng opatí'en~, z.Jed
atd.; _e etaat(5caifen jednotné nání atd.; _ \)On G:dlll1bt!lllugen 
státní pokladny' _e etao.t~" I pátrání; nad) - oe{\ @utaáJten!3 
jd)nlo sjednocený 'státní dluh; vyžádal' si II opatřiv si (vy-
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žádaje si, opatře si) dohro-', služby dobrovolnické; -frci<, 
zdání; -$-mitteI zjednavací ltlifHger jednoroční dobro-
n opatřovací prostředek. volník. 

ehd,iillen zahaliti, zaoba- 6:htfammcr - ft)fiem sou-
liti; pi·ikrýti. stava jednokomorní. 

6:infliiThmg zahalení, při- etttfammcrig o jedné ko-
krytí; zabalení, obal; _f!- moře, s jednou komorou. 
mitteI obal, obálka. 6:iuflluf koupě, nákup, 

eiuig jednotný, svorný; skupování, nakoupení; _ HnÍl 
liber et. _ roerben dohodnouti ~er!allf Don lffierí:pa\)ieren kou
se, sjednotiti se, shodnouti pě a prodej cenných papírů. 
se s kým oč; beibe st6eHe finÍ) ehtfaufen koupiti, skon
barin _ obě strany souhlasí piti, nakoupiti; fid) _ zakou
v tom, shoduji se v tom (o tom), piti se. 
domluvily se o to. <fhtfiiufer nakupovatel. 

chtigeu [td) Uber cl. sjed- 6:htfauf$-,uqeigc oznáme-
notiti se, dohodnouti se o čem i ní n ohlášení koupě, llávěští 
-l:l jednotivý. o koupi; -lIettag kupní ce

ehtigermafien poněkud; na; -[lltd) kupní kniha, kup-
téměř; jednak. ník; -!JdI! nákupné peníze; 

6:htigfeit jednota, jednot- vkupné; -otllte příkaz ke 
nost, sjednocenost, svornost, koupi, pl'íkaz koupiti; -prci~ 
souhlas. kupní cen,,:; -prO\:lijion 

6:htignng (u)sjednocení; kupní pl'OVISe, nákupkaj 
narovnání. -ted)mmg účet z koupeného 

6:inignng$-amt úřad do- zboží; kupní účet; -ftiitte 
hodčí n smírčí; _mitteI jed- nákupiště; -ta~e vkupné; 
notidlo, pojítko, sjednoc0- -ltHtte kup, nakoupené zbo
vací prostředek; -UCtttag žÍi -seit. kupný čas, čas 
smlouva narovnavací. k nakupování. 

ehtimvfen (v)očkovati, sá- 6:htfelJt zastavení se, uby-
zeti neštovÍce komu. tování se; -gaftl)of, -l)au$ 

6:hthnpfuug (v)očkování, zájezdní ho;,;tinec; -l1.líl:t 
vsazení neštovic. hostinský (ubytovací). 

einjagcn vháněti, vehnati; cinfdJreu zastaviti se, 
3'-111 ť;urď)! _ naháněti komu ubytQvati se, zajíti kam. 
strach, strašiti koho. ehtfcHcu zaklinovati. 

~injiil)rig - ftehuil1igeu - chtleHem dáti do sklepa. 
l:Iiettjt jednoroční dobl'ovol- 6:htfclIerUttg dávání, uklá-
nická služba, služba jed- dání do sklepa. 
noročního dobrovolníka; 6:htfetbuug (ód I.ffiafjen) 
-rreiltliffigcuDienjt-flcgiiujtio vrub, vroubek (na vahách pf,. 

guug výhoda jednoroční zm,novitých v cejch,). 
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chtfedcm žalúovati, uvě- 6:iufommen příjenl, pl'!-
z!lyiti, dáti n vsaditi do ža- jmy, důchody; ba~ nine - an~ 
lal'e koho, ben @eroerbcn čistý výnos ze 

<Einfedetung uvěznel1l, živností. 
vsazení do žaláře. 6:htrommcn - Hjte výkaz 

6:tnU~btď),aft přidětění, příjmů; _$'minl:leruttg zmen
spolcel1l detI (, TÚ,")"!> manželství šení příjmů; -$-ttad)luciiuug 
pro,tfedni;tvím, j,d~o~o spOlečné]," ma~. = _lifte; -$-verl)iiltniffe pO
žel,);. p}'l.letl dltyete za vlas~l1l. ,měl'y příjmové. 

el~tdagbar z~lo,:atelny. <Eiufommcnfteuer daň z 
~mHagflarfctt zalovatel- příjmu (příjmů) n z důchodů, 

no,,~. v , • v příjmová daň; -abfd)reio 
emUagClt_zalovat:., zaza: bung$au$ltlei$ výkaz o ode

IOvatl; c-e eď)ulb - ~alovat: psání daně z příjmů; _ab;ug 
z dluhu, o dluh, zazalovatJ srážka daně z důchodů n 

dlu? . , . z příjmu, srážka při dani z dů-
c~uffammcn~. uz,,:v:nko- chodů n z příjmu; -befrei< 

vati.; ",kobou pnpevn?tJ. nug osvobození od daně 
6:~ttf!anutternng z.avorka. příJmové; _befeuntui$ pl"i

. 6:mffaug souzvu~, sh.o~a, znání k dani z pHjll1ů: při
Jednoste,lllost: SV01l10st, .. t111 znání v příčině daně z pÍ'Í
- lm! bm gťJe~lt,:!!ell íBqtmt" jmů: -bemeifnng vvměření 
1111111~,Cll ve, sl:od~e, s~'ovnale 'pHj~ové daně; -eIaffe třída 
s~ ~ako~nyll1: pl~dp~s~, dle daně příjmové; -eiu3a l)(nng 
zal,onnych pr:~pISu, 1111 -~ s lacení daně z pi'Íjmů, 
fte!)CU" s.o~h.la~l!l, ~h~dovah c~frei prostý daně z příjll1~; 
~~, "IOv~a\,atl ~~ S ."ID} el. t:~,_ -patent patent o dani pÍ'l
~ttt, tl. Ú',:llgen uvestI neao ,n':'ffi jmové; -vflid)t povinnost 
'\ . "ouhl.i1~ n ve shodu, noco k dani pHjmové, _reettr$< 
sJe~notlh. ,. tabelle rekurs ní tabulka pro 
v~t~tffem.m~lt s.vlrab, v ~e- daň z pbjmu; -fad)cu zále

vrltl '. stl ~~r:Outl; usknp: žitosti daně phjll1ové; -ftrafe 
nO~~I; sepntl n zakle~?outl; trest pH dani z příjmů; 

6:mUemutUug usknpnutl -uorfd)reillultfl$ - an$ltlei$ 
.td. výkaz o přeaepsané dani 

ehthtiij)fen zavázati, uvá- z příjmů; -3al)(ung~-attftrag 
zati, pÍ'Í vázati. platební příkaz na dař! 

<Einfo~fltltg propalek. z příjmů. 
ehtfommen docházeti, 

scházeti se; um el. _ žádati Jfi~fiimmIing příc;hozí,. 
zač, zadati o,; fjcgen ct. _ za- pnstehovale~. 
kro čiti proti ,emu, opírati se I 6:htftonemtiid jedna ko-
čemu. runa. 
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(fiufuuft (&infiil1jte) dů
chod(y), příjem (p6jmy). 

(fiuCabe-betuirriguug po
volení k nakládání; -plall 
nákladiště; -itattolt náklad
ní stanice. 

etufaDeu pozvati koho; vy
zvati koho k čemu; naložiti, na
kládati co; bie íj3arteieu \)om 
ťanbe ttlerbeu eiugetabeu, fid) hei 
ber l1uteqeid)l1cten íBeQorbc ~11 
melbeu venkovské strany 
nechť si neobtěžují ohlásiti 
se u podepsaného úřadu, 
nechať se laskavě ohlásí na 
podepsaném úřadě. 

(fiuhtDuug pozvání, obe
slání, obsílka; nakládání. 

(fhtlabuugs-billct, -larte 
pozvánka k čemu; -l-lIall ná
kladiště; -fď}retben písemné 
pnvání, pozvánka. 

(fÍ1tlage (im @nmbl.il1d)c) 
vložka (knihovní) II vklad ba; 
_ (bei s;ianbe!l3gefelIfd)aften, iu 
e.parcafíen) vklad; s;iaullt'-, 9k 
l.ien,_ v kladba hlavní, vkladba 
vedlejší; _ (im @S.piele) sázka; 
orbentlid)e -u ber íjiUiltl3ttlad), 
manufcí)aft Hdné vklady muž
stva finanční stráže; -u \)er, 
rec\)l1en zúčtovati vklady. 

(fhdage-blatt (,ur Sťartie, 
ntl1gi3ul.ierfid)t) vložka (k pře
hledu kartování)j -bud), 
-(Jjiď}ef vkladní knížka; \)olI, 
gefcí)rieiJenel3 _l.iiid)el popsaná 
vkladní knížka; _'6iid)eY befi~en 
vkladní knížku míti, držeti; 
-caj.lital vklad, vkladní II 

vložený kapitál; -couto 
vkladní účet; -fteUe vkla
.diště, místo n úřad vkladní. 

(fhtfageu-ftauD stav vkla
dů (spořitelních); -5htsflt~ 
úroková míra vkladů. 

(finíager ubytování, byt. 
(fiu{aget-gdll bytovné. 
ehtlagent ukládati, uložiti, 

ubvtovati. 
~ittfageruug uložení, u

schování, sklizení; íBier'_ 
nakládání piva; _ \)Otl (tr, 
[,eufluiffen ukládání v:í'robků. 

tiiufagenmgs-au3eige o
hláška o uložení II ubytová
ní; -au3eigcu- u. 2((JIl.lagfiftc 
cukr. seznam ohlášek o uklá
dání a seznam odvažovací; 
_llocumcnt list o uložení; 
-edriiruug prohláška o ulo
žení (ve skladišti); -fď}Il.lCU' 
buug úbytek při ukládán í ; 
úbytek spojený s ukládá
ním. 

(fi!tfags - betrag vyse n 

suma vkladu; -(JlaH vložka, 
vložkový list; -bogeu arch 
vložný n vložený n vkladní, 
,ložka; -budl vkladní kníž
ka; -platte deska vkladní II 

vložna; -fď}eht lot. sázecí n 

vkladní lístek, potvrzení 
sázky; vkladní Jist. 

chtIangeu dojíti, plijiti, 
přibýti; dn ecí)rtftftiiď _ po
dati spis. 
~htfaugctt ()lOU í1.5erfiigun, 

gen etc.) do-, přijití (rozhod
nutí r, n al'Ízení atd.); pO-, 
dání, zadání (spisů); líil3 aum 
_ be~ Drigin(l!e~ až n než do
jde prvopis; :fofort Had) _ be{l 
'íBerid)te{l ihned, jakmile dojde 
zpráva; nad) _ be~ erfluu3ten 
í1.5erl)aubllll1g~acte~ až pí-edlo-
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žen bude doplněn}' spis jed- I pření stran n k puštění se 
nací. do sporu. 

(fhtfauguug = &inlaugeu. (finlattf vjezd, vběh; pn-
chod. pHtok; kanc. došlé věci, 

~itt{ais vpuštění, vst~p, přín~s ;tajjIid:)er _ denní přf
přístup; vtok; vchod; vrat- nos VěCI za den dosle; 
kaj piv. pJ:-íměrek; vod. - am , d Vl f t d T 
edJ!euicntl)ore okn.o stavidlové, denně os o; - ar e os y 
otvor stavidlov'.;-·, _Mfic.t lístek; -rol)r r~ura vtoko':.~, 

vedení vtokove, trubka pn
vstupenka; -gclD vst;tpne; toková' -fteffe podatelna, 
_lade vstupenka; _t_tlmeu podací 'místo', -fteHe-bcam' 
hor. nálevní žlaby; -lIÍ)alÍlt 1 
závěsná šachta n jáma; teCr) úředník pod,a~e"ny~ .. , . 

k etufaufeu dOJItI; PrlJItI, 
-luadJ$ napouštěcí vos -. vběhnouti kam. 

eiufai1en vJ;;O?~těti, vp u- eht!attgeu loužiti, luho-
sti ti; propoustetI; Z3;P?~- vati. 
štěti zasaditi; napoustetI, eittlebett fiď} v~íti se. V", 
natí;'ati; jid) in el. o anj el. --: zvyknouti čemu; vmknoutI do 
dáti se, pustit~ se, zabratI Čeho. 
se do čeho, zač[h co; jlcíl tll e-e tiiulege _ gen) vkladné; 
0ad)e _ mísiti se, "Qlésti ~e to -itein diažicí kámen, dlaž
vkládati se do čeho; ltcí) aU! c-c (d)ice. ,. v •• 

\l.lebingnng - pí'ist~u'piti na eiulegm v kl acl. atI , . vl?zltl; 
podmínku, souhlasltl s y?d: (oheň) založiti; ~al!ttal1~u,
mínkou; ficí) liber el. - smtl ukládati, vkladatl k~pltaly 
se o čem; Fe!) in e-11 íj3rocej~.--: do čeho; lid) jlir <;:i._.phmlou
započíti při, dáti se n pustItI vati se n orodovatl za koho; 

se do SJlom; ficí) in bie íBe' í1.5er\llal)rl1llg o Ij3roteft gege~ .e!. _ 
urtf)eillll1g _ pouštěti se v po- ohrazovati se, ohradIti se 
suzování; lid) in bie í1.5erl)al:b: proti čemu; baB í1.5e.to gegett.ei.
htllg liber bie .\';lalllltjad)e - datl ohradi ti se protI čemu; ltd) _ 
se,' pustiti, se ~? )~dnál1í. o hor. usaditi se, založiti n za
věci hlavm, zaClll JednatI o číti horní práci n kutání; 
věci hlavní; fid) mil S-111 - nr/u11ben _ vložiti, založiti, 
spojiti se, spolčiti se s kým. pl'iložiti listiny; cin mcd)t{j" 

~iufaffett be~ ®aiier~ V I~řj~ mittef _ stěžovati si (z n do 
vádění vody; napoustem rozhodnutí), užiti opravnél:o 
vodou. prostr-edi~u; e-n ~~ecur~v- ste-

~íuraffu1tg zap~š~ění (při žovati Sl, podatI stlznost; 
vazbě di'ev); _ au! ble s;iallj:t, rJegen bie ~l1galJm ~e~ ~erf)aJlb, 
jadlc (@Streh _, \1iti~conteftatiol1) IUl1f}{lllrotocoUeB ~;~er1\.'rud) ,
sepí'ení stran, puštění se do odporovati n opntl se uda
sporu; -s-frift lhůta k se- nílll jednacího protokolu, 
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pod~ti ?dpor. n ohr?diti se 
protI udm:l!m ,ledna,cIho p,ro~ 
tokolu; emgele[Jteí! 1lted)t~m1!tel 
použit}, právní prostředek, 
podaná stížnost. 

eht(cufett zahnouti. 
ehtlcfeu sebrati, sbírati. 
cittleudHcu zřejm}'m njas-

ným b.},ti, vysvítati z Č'ho; 
-ll zřejmý, patrný, do očí 
bijící, očividný; _D mad;ieu ob
jasniti, vysvětliti, ozřejmiti. 

(fhtfegen vkládání, vlože
ní. ukládání atd. 

(:fhtfcgcr vkladatel. 
(fhtlcgnng = (ginfegel1; _ 

ť_r (grlli:inmg podání ohlášky; 
- te~ mecnrjeíl stěžování si, 
podání stížnosti. 

ehtfcitcn zaváděti, zavésti, 
zaříditi, začíti, počíti co; uvá
děti; naříditi; mit et. _ za
čínati iím; miind;ienmg _ na
Hditi vykuřování; e-e ®llbfti. 
lntiol! _ zavésti náhradu 
substituci. 

(finreitcr úvodce, zallzo
vač, zaváděč. 

(finfeituug uvedení; úvod, 
l1astrojení; zařízení; _ be!3 
med;iWftreite!3 zahájení sporu, 
pře; _ ber @5ad;ie in Da13 red;itlid;ie 
113erfa!)Hl1 uvedení věci na po
řad práva; _ bei3@5traiiJcrfaljren>3 
(ber UntcrindlUng) zahájení, za
vedení trestního řízení (vyše
třování); _ ber 2ímortifierl1ng 
zavedení úmoru; Die ltútf)igm 
_en Jl! et. trefíen zahájiti nut
né kroky k č,mu; _ Detl ';Difd. 
jJlinarllerfa!)reni3 zaháj ení, za
vedení kázeňského řízení; 
- Der @5!rcitiJerf)allDllll1g za ve
dení spomého řízení; _ e-r 
113eri1Ja,(lrl1l1g burd) gerid)t!id;ien 
(!ríag ~zavedení uschování 
uložením k soudu; bcr 2íutrag 
aui - e-r lEenua[)rl111g návrh, 
aby bylo zavedeno uscho
váuí. 

ciuHcferu dodati, ode
vzdati, doručiti, odvésti, do
dati, postaviti (k soudu); 
C-l1 113er6red;ier _ dostaviti, do
dati, přivésti zločince. 

<ihtHcfercr odevzdávající, 
odevzdavačj přivádějící, pří
vodčL 

(fiuHeferUUIl dodání, při
vedení, odevzaání. 

(fhtHcfcrungs-pfH(flt do
dací n odevzdací povinnost; 
-id.Jeitt dodavací lístek; -;cit 
doba dodání. 

ehtHegcu ležeti v čem, býti 
v č,m uložen, obsažen, uza
vřen; -ll vložen}', v příloze 
s čim; _D í'\'ľad;itjJaJ.,iere s ná
kladními papíry. 

(fhtCicgcr nájemník, po
druh, noclehář. 

ciu!od.Jen dirkovati; einge. 
lod;ite ~ud)fta6en písmeny dir
ko vané (popl. v obvodu zemsk. fin. 

t,d. y T"stuJ; !!ein eiuge[úď)te ~Ud), 
Ha6en písmeny drobně dirko
vané. 

cinlogicrcn ubytovati koho. 

ffin(os-amt výkupn}', vý
platný úřad; -commiifiolt 
výkupná komise (kupuj, surový 

tabák od péstitelů), 

cinfiij cn vyplatiti; vymě
niti; vy-, odkoupiti, vy-, od
kupovati; cin 'j3fauD _ vyplatiti 
zástavu; feiu íillort _ dostáti 
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slovu: eil1gefofte 0d)l1IbiJerfd;iľei. 
Í'llllgetÍ vyplacené d.lužní úpi
sy; llid;it eillgelOfW.l ';DOCUlUeut 
nevyplacený doklad .. 

(fiu[iifttltg výměna; vý
plata; od-, výkup; _ c-r ~af)ll 
burd) beu 0taat výkup dráhy 
státem; _ C-ľ 'l3oftani1Jeifullfi 
vybrání peněz na poukázku 
poštovskou, vybrání poštov
ské poukázky; _ ber ®taat(j" 
Hoten výplata státovek. 

(fiurlijnugs-amt v:í'kupní 
n odkupní úřad; vyměňo
vací úřad; -anid.Jfag výkaz 
n vyhláška o výměně n vý
platě; -lictrag v}'platné, 
výkupné; -caffe v}'platna, 
výplatná pokladna; -fonb 
úhradní fond; -pfHd.Jt po
vinnost vykoupiti n vypla
titi co; povinnost výkupu 
n výplaty č'ho; -pUlS cena 
výplatná, výkupná; -vrobe 
zkouška (kovu) před odku
pem. před výplatou; -rcd.Jt 
práv'o odkupní, výkupní, prá
vo k od-, výkupu; právo 
výplatné n právo k výplatě: 
-rcutc zákupný důchod; 
renta v}·kupná; -fd.Jcht vý
měnný lístek; výměnka; 
-iummc suma výkupní, su
ma výplatná; -ficffc výplat
na: :baluta hodnota n va
hlt;' výplatná; výplatné, vS'
kupné. 

Ctufotf}cn olovnicí změřiti. 
(fhtmad)-papicr balicí pa

pír. 
chtmafJucn upomínati; c-c 

@5ú)ulb _ upomínati z dluhu 
n o dluh. 

(fiumafiuung upomínání, 
upomínka; -S-nUSltlCtS vý
kaz upomínek n o upomí l]
k ách: - _B~all~i1Jd5 ber riiďft(Í11. 
bigen '~crgi1Jerf(ja6ga6m v}'kaz 
o uDomínkách n upomínek 
daně z dolů. 

(fimttaifd.J-npj.larat vystí
radIo; -ll ut stírka, vystírka; 
hádě!. zapara. 

ctumnifd.Jcn piv. vystírati; 
lih. zapal·ovati. 

ehtutaIig (ViZ tiž ei~-maHg) 
jedin-{'. na iednou, Jednou 
na vŽdy; _e

u 

';Darlef)eníltHgung 
splacení zápůjčky na jednou; 
_e (gigcntf)UlUi3iiBertragllllg jedi
nÝ nřevod vlastnický. 

u (fÍ1tmarfdi, (fiumnrfd.Jic< 
rttltll vtáhnutí, vtrhnutI, po
chod, příchod, vchod kam. 

chmtarfd)icrclt vtrhnouti, 
vtáhnouti kam. 

(finma» proměra, pro
měrek. úbytek na míře. 

ctmnauétn zazdi ti; o be
zditi, zdí obehnati. 

(fiumaucrult!l obezdění, 
obezdívka; zazdění; zeď. 

cinmeugcn vměšovati, 
vmísiti; fiér) in ct. -:: mis~ti se, 
plésti se. vměsovatI se, 
vkládati se do čeho; Ct. ilJOf)ill 
- vplétati, plésti co k .. ~ n do 
čeho, 

(fiuntettgtutg vměšování 
8e, vplétání se do "ho. 

chtmcffclt naměřiti co do 
č,ho; proměřiti; nedoměřiti 
se; fid;i _ ub.'·ti čeho mě~'ením: 

eiumietcu (3.) na.)moutI 
byt pro koho; íid;i _ ubytovati 
se, najmouti si byt n koho. 
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G:imutctcr nájemník. -cafie výbě:'čí n pí~jímací 
G:inmictung nájem. pokladna; -colonne pi'íjmo-
cÍltmifd)en vmíchati, vmí- vý sloupec; -jOlttuuf příjmo-

siti, vměšovati; fid) _ vmí- vý deuník; -l-loften položka 
siti se 'eč n do čeho, míchati j)Hjmová; -ruIJt~it rubrika 
se. vměšovati se do čeho. příjmů; -fdjulbigfeit poža-

a:inmijd)ung míchání se davek dluh pl'íjmový; 
do čeho, pletení se, vměšování -lummc souhrn, součet, 
se ,eč. suma příjmu i _utfunllc do

einmunhen ústiti se do čeho; klad pHjmů, příjmová listina. 
vtékati. vlévati se do čeho. ehme~mbur zaujatelný, 

G:inmihtbuug$ - l'tmft žel. přijímatelný, přijatelll}" 
vběžiště; vtok, ústí. chmef)meu přijímati, vy-

ehtmihtscu rozHti n roz- bírati; e-e ®telle _ zaujímati, 
taviti na mince. zaujmouti místo; fid) _ laHen 

G:imtaf)me příjem, důchod; býti předpojat\'; e-c 0iabt _ 
výtěžek, v}'nos; (bet c-r (}oí~ dob},ti, zmocniti se města; 
leete) sebrané peníze; ((}aíjen" '!Iqnei _ užívati léku; @elb_ 
local) výběrna; aufierorbentlid)e peníze vybírati; 3. 3U leinem 
_11 mimořádné příjmy; feft~ ?!5ortI)ei! _ nak1.oniti sobě koho; 

ftef)enbe o jd)\1Jall!enbe _11 stálé -b; \lon _bem '!Inijeren zevněj
(pevné) n kolísavé pHjmy; šku velmi milého; dugenům, 
burd)lanfenbe -u průběžné metl zaujatý, předpojat,v. 
pHjmy; reel1e _ll řádné n pů- , 
sobivé pH.illlYi bie etn3ubden, G:muelimet výběrčí; -um! 
uenben _ll příjmy, jež dlužno Mad v}'běrčí(ho); -cuffe vý
pHznati; __ u. 2íu$gafl$-etat běrčí n berní pokladna; 
(bes ®taat(j\)oraníd)fage(j) rozvrh _bieuftvýběrčí služba; -f)aU$ 
n stav příjmů a v:)'dejů (stát- v,Í,běrna, bernice. 
ního rozpočtu); -regijter G:hmcljmung pl'ijetí, vzetí, 
rejstřík pÍ'Íjmů n příjlllOVÝ; do hy ti, užívání. 
-bcned)nnug súčtováni pH- eimtijtf)igen vnucovati, 
. vnutiti komu co. 

Jm&iuuuljmeu u. 2íu$gabcu- ciuj.1ad'eu zabaliti, zabed-
t:ed)uuug účet pHjmů a vý- niti; sklízeti, skládati. 
dejů, účet o příjmech a vy- G:iul'ud'cu zabalení, obal. 
dáních; _ (o 2íditJ-)rud" eiul'farrcu přifařiti, k faře 
ftaull$-uu$!Ucg výkaz nevy- pfipojiti; eingepiarr! jetu pH
braných n nedošlých příjmů, fařen býti; patřiti farou kam. 

vJ'kaz nedoplacených poža- G:iupfarrnng$ - betf)aull, 
davků n pohledávek. {uugeu vyjednáváni, jedná-

6:hmai)nt$ - nmí v.~-běrčí ní o· pl-ifaí'ení. 
úřad; -Ilud) kniha příjmů;' ehll'flau~cn vsaditi, zasa-
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diti; nasaditi; vštípiti, vnuk-I skytnouti, povoliti úlevy; 
nouti. e-ll iBianco-crebit 3-m _ zaklá

eiUl'flod'cu koly upevniti, t dati koho neuhrazeu}'lll úvě-
koly obehnati. • rem, propůjčiti, poskytovati 

eiUiJftuubeu (3.) dáti komu komu nezaložený ÚVb!'. 
obročí; zaopatřiti koho. 6:iuriiumer cestál"; -1trcďe 

G:iUl'Iuufuug ohrada, plot. cestářská trať. 
eiUl'od'e{u do soli naložiti, 6:inriiulttuug uklizení, vy-

nasoliti. klizení. uložení; poskytnutí, 
ehtl-lriigen vy-, vtisknouti, udělení, propůjčení; _ \)~lt 

vtlačiti; >Briejmar!e eillgepriigt 9cotlJ\1Jegeu udělení, propůj
známka vytištěna; fic!) _ vr},ti čení, zřízení cest z nouze; 
se, vštípiti se. e-$-Iueife svolením, postou-

eiuj.lt'effen stisknouti, stl a- pením, propůjčením. 
čiti, sevHti; vtlačiti, vtisk- G:inred)eubudcit vp očí ta-
nouti. telnost. 

eiuquarticreu lid) ubyto- ehttcdjueu započísti, vp 0-

vati se. čísti, započítati co do čeho; bie 
G:iuquattieruug ubyto- sthtber mi! eingereÚ)mt počítaje 

vád. vto n do toho i děti, i s dětmi. 
6:inquarticrung$ - binct 6:htted)uuug započítání, 

ubytovací lístek; e-frci prost vpočítání, vpočtení; llltter _ 
u bytovací povinnosti; -ge' počítaje v to; _ tn baB (}ontin~ 
feJ? zákon o ubytování; -fo, gen! započítání do kontin
)'ten ubytovací náklady, V}'- gentu; _ ber SDienftleit v-, zapo
de.ie na ubytování; -luft čítání do by služební. 
bHmě ubytování. ciuted)uuug$-fiiI;ig vpo-

G:ittqucllett ber @erfte mo- četný, vpočítatelný, zapo-
čení j eČll1ene. čítatelný; _fiif)Ťge SDienftaeit 

einrlutuneu; 'l3jčil)le _ za- započítatelná služební do
tloukati. zarážeti koly (be- ba; _faf)ige 9CeBengenuHe vpo-
mnem). četné vedlejší pHjmy. 

eiuriiumeu umístiti, po- G:tmehc (auf bie $tlafle) od-
staviti co; ®aren _ zboží ulo- pověď (na žalobu); obrana; 

\ žiti, ukliditi; bem ílHd)ter bie námitka; odporování. odpí
mcad)t _ propůjř.iti, uděliti n ráni čemu; _ ber \lted)í0fraft 
dáti soudci mOCi cin ílted)t _ o ber red)t~h1iftig ent\d)iebenen 
poskytnouti, propůjčiti, dáti ®treitjad)e námitka pravo
právo; ben iBefi~ _ pustiti mocnosti n pravoplatnosti n 

v držení, popLlstiti držení pravoplat.ného rozhodnutí 
komu; bie lBegunftigl1ng _ udě- věci sporné; _ ber 0treitan~ 
liti, propůjčiti, poskytnouti f)1ingigíeit námitka zahájeného 
výhodu; (yrfeid)ierungeu _ po- sporu; _ ber Un3uWjfigfeit be~ 

24* 
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medíí(j\J:)egc~ námitka nepří
pustnosti právního pořadu; 
_ bcr Ullauftallbig!eit bc~ ®c< 
rid)Wl námitka nepříslušno
sti soudu; c-e _ aumelben 
oznámiti n ohlásiti námitku; 
-anllriugcu uvedení n po
dání námitkv; -llcgcfJrcu 
prosba (v) odpovědi; -Illt" 
mefbuug ohlášení, oznámení 
námitky; -cdc))i!luug vyří
zení n rozhodnuti námitky; 
-cúh:tcruug jednání o ná
mitce. 

cinrcbeu přemluviti, na
mluviti; odmlouvati, odpí
rati. odporovati, námitky 
činiti. 

cinrcgiitriercu vepsati, za
psati co do knih n do se
znanlU. 

~htregiitricruug zápis (do 
knih), vklad; _s-ta~cvkladné. 

etllrcid)cn za-, podati co; 

líei ®cridít _ podati co k soudu. 
~inrcid)ultg podání, za

dání. 
<fi!trcid)tmgs- u.@cfd)iifts

.prl.lfocof( podací a jedllací 
protokol; -ln:otocoU poda
telna, podací protokol; -í'ro< 
tocofls-5a!)! číslo podací(ho 
protokolu); -regijter podací 
rpjstřík; -rullrH podací zá
hlaví, rubrika; -s-termiu 
lhůta podací n k podání. 

einreif)cu postaviti v bd, 
vřaditi, zařaditi. 

<fimcifJung vřaďování, 
vI'adění, zaí·adění. 

ehtrcif;eu (ct.) natrhnouti co; 

strhnouti, zboři ti. rozvaliti; 
rozmáhati se, šířiti se. 

cÍltrid)tcu zříditi, zaříditi, 
spořádati, uspořádati, upra
viti; srovnati, napra vi ti; bie 
,lEertl.'ultuufj ualÍ) c-m ®rul1b< 
\a!2e _ zaříditi správu dle (ně
jaké) zásady; lIdí _ zaříditi 
se, připraviti se; Hditi se, 
spravovati se. 

6:iurid)ter zařizovač, za
řizovatel. 

6:htrid)tuug zřízení; za
řízení; nářadí, nábytek; _ ber 
®cfal1gniífe zařízení vězni c; 
_ ber ~allbel~líiid)er zařízení, 
uspořádání, úprava obchod
ních knih; _ ber stlage úprava 
žaloby. 

6:htrid)tmtgs-aufllHmb za
řizovací náklad; -crforher< 
uifie zařizovací potl"eby; 
-gclliir dávka n příplatek za
řizovací; -gegettjittnb před
met zařízení, část zařízení; 
-ftiiď kus nábytku, kus zad
zení; kus nářadí; -itiiďe ná
bytek; zařízení. 

<fittrifs natržení, natrže
nina. 

ciuroficn svinouti, sbaliti, 
stočiti. 

<fturofimtg svinutí, zavi
nutí, zabalení. 

eittriiďeu nastoupiti, do
staviti se, přiraziti, naruko
vati; et. _ vložiti, vsouvati 
co kam; iu bic 3eHllug _ dáti 
(oznámení o čem) do novin. 

<fhtriidung příchod, naru
kování, nastoupení; _ ber er< 
gangenen íBerorbmmg vyhoto
venÍ. indorsace vvdaného na-
řízel~í. • 
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<finriiď'uttQs-gelliir popla
tek insertní,. poplatek za 
uveřejnění. 

6:inrufungs - .prcis cena 
vyvolací. 

<fht-fttat výsevka, výse
vek, osev. 

einfaďcn. eittfadiereu do 
pytle dáti. 

6:in-faďieruug (ber í1.lliin~ 
3cn) o dávání (mincí) do py
trlíku. 

ehtfagcn napověděti, na-
povídati, našeptati. . 

ein-falttsamotný, osamělý, 
opuštěný. 

<finjltmfcit samota, osa
mělost; ústraní. 

elufltlttmcht sbírati, shro
mažďovati; íBeitrage _ sbí
rati příspěvky. 

<finfalttmlcr sběratel. 
<fhtiautmfuug sbírka, sbí

ľání, vybírání; -s-gclliir 
sběrné. 

6:iufaJ; vklad; vložka; 
vsazení, vsuvka; článek 
(v novinách); zástava, zá
klad; _ tm ®.ptele sázka; _ in 
Die ®tum).1igHe vsuvka do ra
zítka. 

<fhtjaí;-lícutef-ricmClt uta
hovací řemen pytle; -gefiifl 
vsuvná n vkládací II 'vložná 
1) ádo ba (nádoba vkládaná do kontrol· 

ního měřicího stroje v lihovarech): -RC:: 
11.ltd)t cejch. závaží vložné, 
vkládací n rozkládací; -j.Jrcis 
vklad; -inmlltcvklad; -tbiirc 
násadní dvířka, dvířka u ná
sadního okna. 

eiufd)aItcu vložiti, vsouti, 
vepnouti, zapojiti co kam; tm 

'E:mt~lilatte _ uveřejniti II vy
tisknouti v úředním listě; 
e-r Urllll1be et. _ vepsati co do 
listiny; 0tu1Íon _ stanici ve
pnouti, zal'-aditi; eil1geilÍ)aítet 
vřaděný, vpojený, vepnutý; 
zařaděný; uveřejněný. 

<ftufd)a{tuug vložka; vsou
vání, vkládání; vepsání; uve
řejnění (v novinách); _ bc~ 
~bicte~ im 2ímti5lílatte uveřej
nění ediktu v úředních no
vinách. 

<fln-f d)a!ttmgs-gcbfrr in
sertní poplatek, poplatek za 
uveřej nění; -uummer zal'a
ďovací číslo; -berfabreu 
metoda, způsob vkládací. 

cinfd)iirfcu z-, přiostřiti; 
přísně naříditi, přísně na
kázati n naporučiti komu co, 

přísně připomenouti co. 

<fiu-fd)ihfung ber Ij,loft< 
líeftimmllllgen přísné připome
nutí poštovních předpisů. 

ciufd)arrcn zahrabati. 
cinidiiií;ťu odhadnouti. 
<finfd)iit;ung odhad. 
6:htf d)iiJ;uugs - j.Jtoiocofi 

odhadní protokol; -tegiftcr 
odhadní rejstHk. 

<finfd)cttf-~inuuer nálevna, 
výčep. 

ciufd)eufeu nalévati, naliti. 
e!nfd)iďen zaslati. 
<finfd)iďuug zaslání. 
cinfd)iellclt vstrčiti, za-

strčiti; zandati, vsouvati 
co kam. 

6:iufd)iclícr vsouvač; zá-
vora. 

6:iufd)icbuug 
vložení. 

zastrčení, 
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ehtfdJic~en (@e!b au e-t 
Uuternel)muug) přispívati (pe
nězi k podniku); trn @ejd)aft 
eiugejd)ofíeu jetu býti zaučen 
do obchodu. 

G:infďjiffuug vsednutí na 
loď, naložení na loď. 

eiufďjiubeht pokrýti šin
del em ; zavříti. 

G:iufďj(ag vražení, zara
žení; podání rukYi úder, 
udeření; obálka; hor, místo 
zarážky, zaraziště; zahájenv 
revír. v 

eittfďj!agen vraziti, zatl ou
c.i; rozbiti, vytlouci; zabaliti, 
zavinouti, vložiti do ,ebo; na
ložiti do ,eho; patřiti n nále
žeti k č"nu, spadati do čeho 
n več, zabíhati do čeho; lS'enfter 
- rozbiti okna; aUe lS'eufter _ 
vytlouci okna; bie ~[)iir _ 
dvéře vyraziti; (-ll 5illeg _ 
dáti se cestou, cest.u na
stou piti; ber eingejd)fagene 5illeg 
nastoupená cesta; hor. zara
ziti, začíti kutbu n jámu; 
podařiti se, vydaHti; etn 
Untemef)men (d)fug cin podnik 
se zdařil i -tl náležitý k čemu, 
S padající v co; in bieíe~ lS'ad) 
_be 2íróeiteu v obor tento spa
dající práce. 

G:in-fdHiigcr kutař. 
ciu-fďjfiigig příslušný, 

vztahující se, spadající; _e 
18e!jorbe pÍ'Íslušný úřad; _e 
ruijfenfd)aftHd)e :Vijd.pliu pří
slušná vědecká disciplina, 
pÍ'Íslušný odbor vědecký; 
bie _e @eje~e(jfteUe příslušné 
ustanovení zákonné; _e 
'l3arteienangaóen příslušná udá-

ní stran; unler 2íUjd)fl1j5 ber 
_en .\!5erf)anbfl1ugtlacteu pi'ipo
juje (-íc, -íce) n pfikládaje 
(-íc, -íce) příslušné jedrlací 
spisy. 

ehtfd}!anďjen; batl 18ier _ 
dávati n pouštěti pivo do 
sudů troubelí; sudovati pi
vo. 

eiufďjleiďjeu fiďj vlouditi 
se, vkrásti se, vplížiti se; 
íid) h: be;t 18efi~ _ vlouditi se 
v drzem. 

eiu-fdjfepveu vtáhnouti, 
zavléci, zatáhnouti eo kam; 

e-e stranr9eit _ nemoc zavlék
nouti. 

G:htfď)!evvung zavlečení; 
-s-gefaf)t nebezpečí zavle
čení. 

eiu-id)ne~eu zamknouti, 
zavříti; uvězniti; zahmouti, 
zahrnovati, zavírati v sobě, 
pojímati; zaujímati; o bstou
piti, obklíčiti, ohraditi; -ll 
pojímajíc, zahrnujíc y to. 

eitt-jďjlie»Hďj v to pojatý; 
zahrnutý; v to pojímajíc, 
zahrnujíc; _ ber lBeifagen i 
s přílohami. 

G:itt-fďjHc»ung in e-e <.\:01'> 
rectiol1~anflaft zavření do po-· 
lepšovny. 

G:ht-fďjfnfs (u)zavření, zá
věrka; vložka; příloha; u
zavření. závorka; 111it _ = 
ciniď)lietÍid); _ ber 5illert6riefe 
uzavření cenných psaní; 
-gcbict enkláva; -Hammcr, 
-6eiďjcn závorka. 

eiufďjmdd)cht lichocením 
přiměti, pohnouti koho k čemu; 
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jid) _ vli3ati se, vlichotiti se 
komu, 

einjdjmef5cu roztáti, roz
taviti se, rozpouštěti se. 
eiufďjmuggdn (= einfdjruiir, 

aeu, ein\.'il]djen) podloudně n 

potají vpraviti, pronésri; 
:maren _ pašovati zboží, vésti 
podloudný obchod. 

G:ittfďjueitlc-tlcďe zapu-
štěný příklop n záklop. 

elufdmeilleu zaÍ'Íznouti, 
zakrojiti; vřezati; liei _be 
znefcrmm opravy do živého, 
velmi důkladné opravy; _ 
(ód 5illagen) zaříznouti, vříz
nouti se (o břitech a pánvicich vah). 

G:infďjuitt vřez. naříznutí, 
nářez, zářezek, zákrojek, zá
střižeki přerývka; ,tav. zářez, 
nářez. 

einfďjtauťeu zkrátiti koho; 

új-mu činiti komu n čemu; ob
meziti co; zahraditi co; za
hájiti co; fiÚ) _ přestati na čem; 
spokojiti se čím; uskrovniti 
se; G:l;ecntion _ obmeziti exe
kuci; cin lned)t _ zkracovati 
prá vo; ein[icfd)ranft obmezený; 
e1ngejd1riiu!t idu býti obmezen 
n odkázán nač, přestávati na 

čem. 

G:injdjtattfttttg O bmezení; 
zahájení; _ ber perfúntiď)eJ1 
lS'reH)eit obmezení n zkrácení 
osobní svobody; _ ber 2l3er' 
1l1ogen(j\)en1)a!tl1ug zúžení n ob
meze ní správy majetkové. 

ciu-jd)t:eďcu zastrašiti, po
děsiti koho, strachu nahnati 
komu. 

(fhtfďjteib(e)-amt úl'ad zá
pisný; -bud) knížka zápisní, 

zápisník; -biiďjel zaplsní n 

zapisovací knížka; -bttreau 
závisl!á kancelář; (v Něm.! kan
celái- pro přijímání. doporu
čených listll; _gebiir, -gcItl 
zápisné; -fďjeht zápisní lí
stek; -fCltllUttg doporučená 
zásilka; -itclIc = -bureCfU. 

ciu-fďjrcibbat zapsatelný. 
einfďjtci!icn zapsati, ve

psati co kam; doporučiti n 

rekomandovati co; líd) _ za
psati se. 

G:infd)tcibcn ber ~otto\.píefe 
auf 'Irebit uvěřování loterních 
sázek; při.Jímúní sázek ku 
hře v loterii na úvěr. 

G:ht-fdJreiber zapisovatel. 
a:itt-fďjteiliUttg zapsání, 

zápis. 
eittfd)reiteu vkročiti, ve

jíti; zakročiti, vložiti se v,čj 
gegeu cl. _ opi'íti se čemu; um 
et. _ žádati zač; ucházeti se 
oč; gC\jetl S. _ vystoupiti, za
kl'očiti proti komu; fUr S. _ 
zastupovati koho, jednati za 
koho; af~ (!FClttiOll~gerid)t _ za
kročiti n vystulJovati jako 
exekuční soud; ilir cine 'l3artei 
ód bem @erid)te _ zastupovati 
stranu, jednati za stranu u 
soudu. 

G:iufd}teitcu zakročení i 
žádost; liber _ be~ Vtccurrenten 
na žádost stěžovatelovu, 
k žádosti stěžovatelově. 

G:infďjreHcr žadatel, ucha
zeč; zakročující. 

G:htfďjdtt vkročení, vstup. 
eht-fd}tumVfCu scvrknouti 

se, svraštiti se. 
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6:htfdjub zastrčení, vlože
ní; vložka, vsuvka; vl'adění; 
-Íl1.lgcu vsuvný arch; -Dcďc 
zapuštěný pHklop n záklop; 
-{ciitc svlak zapuštěný. 

cinidHidjtcm (za)strašiti, 
ustrašiti. zaleknouti koho; 

strachu ~1ahnati komu. 

6:inf djiid)tctuug zastraše
ní, zastrašování, odstrašo
vání od čeho; -s-flJitcm za
strašovací soustava. 

6:injdjulbbatfcit zadluži
telnost. 

6:infdjulhun9 (Der @e~alte 
ber lBeamten) zadlužellÍ (platů 
úřednických); -s-lJct'bct zá
kaz zadlužení, zápověď dlu
hy dělati. 

chtfdjulcn přiškoliti, ke 
škole přiděliti; vycvi čiti. 

6:injd)ufung přiškolení. 
6:infd)ufs vklad(peněžný). 
cin-jd)iiHcn vsypati, na-

svpati6 vlíti co kam n do čeho. 
• Cht-ld,tJ.Jiit3Cn = einfÚ)umg· 

gern. 
6:ittjdjtuib:3Ct' podloudník. 
6:htf lÍ)tJ.Jiit'3ung pašování, 

podloudné pronášení n do
pravování, podloudnictví. 

cin-fd)luemmcu naplaviti. 
ebt-fdjtJ.Jhtbcu ztráceti se, 

mizeti. chí'adnouti. 
ciu-fcgttctt požehnati, po

světiti; vysvětiti. 
6:htfeguuug Hí @ra6e~, 

Der ťeiÚ)e vykropení hrobu, 
mrtvoly; _ e-r íffiijÚ)nerin ú
vod šestinedělky; _ c-r CI':!)e 
posvěcení sňatku. 

cin-fcljcu in et. nahléd
nouti, nahlížeti do čeho; hle-

děti, dívati se do čeho; et._ 
pochopiti co, seznati co, po
rozuměti čemu, znanlenati co, 

srozuměti čemu; nahlédnouti 
do čeho; ieine 0cl)ulb _ uzná
vati svoji vinu; e-e lk 
fuube _ nahlédnouti do li
stiny, prohlédnouti listinu; 
ber @runb611Ú)~ei;truřt, ta~ ed)iio 

12mTfl~prctocj)ll íomie aud.! be fS'dí o 

óietnufl0Debtngnifie fiinnen [)ierge~ 
rid)g miif)TelTb ber Wmt~ftnnben 
e!ngeíeI)Cl1 merDCl1 v knihovní 
v}'pis, odhadní protokol 
a dražební výminky Jze 
u tohoto soudu v úředních 
hodinách nahlédnouti; eín· 
geie~en lur erfteu nlloermutf)eten 
@5colltrimlllg úč. nahlédnuto 
při první nepředvídané pře
hlídce. 

6:htje!luug náhled, nahlí
žení; prohlídka; rozum, chá
pání. 

eiujcWg jednostranný; _ 
\)erl.iillblíd)er lBertrag smlouva 
jednostranná n jednu stranu 
zavazující; _c @e\d)mŤfíer po
lorodní bratří a sestry, po
lorodní sourozenci. 

6:htjdtigfdt jednostran
nost. 

ciufcUDen zaslati, poslati. 
6:infcllher odesílatel, za

sílatel. 
6:iujenhuug e-t eaCÍ)e po-, 

zaslání věci; _ e-r 'j.lerjon 
poslání, dopravení osoby; 
-s-termit! lhůta k zaslání 
n zasílací. 

ctnfcugeu vpalovati co clo 

čeho. 
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eilljeufclt spustiti, pohrou
žiti, ponořiti, do hrobu klá
sti. 

6:tufeufc1t \)on @ejiiiíen in 
nie Cl':rÍle zapouštění nádob 
·do země. 

6:iuleufuug be>3 lBoÍle1t13 
snížení půdy. 

etujei)clt vsazovati, vsa
diti, vkládati, vložiti; 3. au 
ie!nem Cl':rlJen _ jmenovati n 

ustanoviti n zříditi (svým) 
dědicem koho; tn ben \)ortgen 
etanÍl _ uvésti v předešlý 
způsob, stav; eL anm 'j.lfanbe 
_ zaručiti se čím; e-e ([0111 0 

111if1io11 _ komisi zříditi; 3. 
in feiu 'l[mt _ dosaditi koho na 
úřad; 3. an 3->3 @5telle _ usta
noviti koho ,a kOhO'; jid) _ usaditi 
se; hor. míti spád n úpad, za
padati: @eíanl111tfu111me_ sou
.čet, souhrn vepsati. 

6:htfei)ung Íle§ 'j.liid)ter>3 do
sazení, uvedení pachtýře; 
_ e-r ([ommiffion zi'Ízení ko
mi se; _ in ben ilorígen etanb 
navrácení do předešlého sta
vu; _s-tag den ustanovení; 
-,jj-utfmtlle dosazovací n u
stanovovací listina. 

6:iufídji nahlédnutí do čeho 
n več; rozum, důvtip, úsudek, 
o bezi'elost; uznání; _ in bie 
B3i:if)ler\JeraeiÚ)niffe nahlédnutí 
do volebních seznamu; _ ber 
~cte1t nahlédnutí ve spisy; 
_ ber Driginutieu ohledání 
prvopisů, originálů; aur _ na 
ukázku n k nahlédnutí; ;ur 
gef1illi3elt _ k laskavému na
hlédnutí; _ 9alieu uznal}'m 
býti, uznati co; bie not(Jige _ 

9ulien míti náležité uznání; in 
ba§ íRegifter _ ne~men nahléd
nouti do rej střiku; l1aclj genom· 
mener _ prohlédnuv(ši, -šel. 

6:htfidjiullljmc nahlédnutí 
do čeho n več; prohlédnutí čeho; 
_naf)me tn bas lBie~íÚ)racljtlllTg0. 
f'ro!úcoll nahlédnutí do jateč
ního protokQlu, prohlédnutí 
protokolu o poraženém do
bytku; _l1agme Hfegen nahlí
žeti do čeho. 

CiUlhf)tig uznal}', obezřel~.". 
etufidjts-fcs nerozumný; 

-boU uznalý, rozumný, dů
mysln}'. 

6:iuficDe-j.1Crgllmcut, _pa o 

picr papil' na zavařeniny. 
Chtficgc!u zapečetiti. 
chtfídeu zapadnouti do 

čeho: uváznouti v čem; zabo
řiti' se do čeho; ssedati se, 
slehati se; sesouti se, sřítiti 
se. 

ehtfíi)cu hor. sjeti, spustiti 
se do šachtv. 
ciufpauuču napínati, na

pnouti; zapřáhnouti. 
6:htjpihmct' jednospI'ež, 

jednospřežník (vůz o jednom koni)1 

drožka, vůz jednospl·ežný. 
cinfl.úhmig jednospi'ežn)'. 
ehti.\.Jcidjetu do skladu r. 

na sýpku uložiti. 
eiufpct't'C1t zamknouti, za

Vl'íti; in cin @efal1gnis3, in C-ll 
Sťerrer _ do žaláře vsaditi, 
uvězniti; eingeiJ.'errt iein b},ti 
zavřen, býti pod závorou. 

6:infj:lcrrung zamčení, za
vření, uvěznění. 

einjj:liefeu (u vah) dojíti, u
státi se, dostáti, dohráti. 
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6:infvrad}e odpor, námit
ka, obrana, ohrazení, pro
test; _ erf)e6en odporovati 
čemu, námitky činiti proti čemu; 
pro testovati proti čemu; 
miberrujen námitky, odpor, 
ohrazení (proti v}'povědi) 
olvolati. 

eiufin:ed}en odmlouvati, 
odporovati; misiti se, vklá
dati se do řeči; fil! 3. _ u
jímati se, zastávati se koho; 

gegen et. _ odmlouvati, odpí
rati čemu. 

6:inf13redJeu-lIe(r), 6:iu· 
lvred}er od porovatel, odpí
rač. 

einf13rcugcu vyraziti co; 
c-e ~f)Ur _ dvéře vyraziti, 
vylomiti, vypáčiti; mit íll\affer 
_ (vodou) pokropiti; rozptý
liti, rozprášiti co; im 2CuifidJt~, 
lieair!e eillgeí).lrengte iillalbparcef(en 
lesní parcely (pozemky) roz
troušené v dozorčím okresu; 
hor. einge!lnengl vtroušený. 

chtf13ri!;ett vstříknouti, 
vstřlkova.ti, postHkati, za
mazati. 

6:htjVtttdJ odpor, námitka; 
ohrazení, obrana; _ erl)elíen 
odpírati, odporovati čemu; 
_ tf)ltH brániti se, protesto
vati, činili námitky, klásti 
odpor, ohrazovati se; -!.let
fal)reu odporovací i"Ízeni. 

Chtft kdysi, jednou, druh
d,-, někdy. 

6:iuitanD nastoupení úřa
du; ,-$-re~t právo odkupné 
n vvkupne. 

chtl1cd)eu vbodnouti, vpí
chnouti, vetknouti 00 kam; 

e-n5Bobeu _ dno vypíchnouti; 
hor. zaraziti, začíti kutbu n 

jámu. 
6:iuiteď - bogen vsuvný 

arch j _runge vsuvná kla
nice. 

einftcďcn vsunouti, zastr
čiti, vstrčiti, vložiti co kam; 

_ zavříti koho; Za.POUŠtětl 
n zapustiti zámek. 

~httteďul~g ,vložení, za
strcenl. Zft vrenl. 

ciuitél)enj jUr 3. _ vstou
piti na či místo; zastoupiti 
koho; zastávati se koho; fUr 3. 
o ci. _ ručiti, zaručiti se za 
kobo, co; odpovídati, státi zač; 
iu (-n stanj _ účastniti se 
obchodu; -he iillaf\eJt cejch. 

váhy stabilné n stálé (t. j. váhy 

se stálou polohou rovuovážnou); llicf)t 
_be 5!l.lagcu váhy labilné, vrat-
ké (nemající stálé polohy rovnovážné). 

(fiuite~cr zástupce, ná
hradník. 

6:htftc~uttg záruka. 
6:injteigc-.p!ai) vstupiště, 

místo vstupu, vstup ovací n 

vstupní; -!.lcrfud} pokus 
vstoupiti. 

eiufteigcu vstoupiti, vstu
povati do čeho; žel. nastoupiti, 
vsednout.i, přisednouti. 

(finifcll - bordd}tnng za-
stavovací zarážecí pří-
stroj. 

ehtffellen zastaviti, staviti, 
zaraziti, pí'etrhnouti 00; u
stati v ,em; vložiti, vstaviti 
co ve,; jid) _ přijíti, vyskytnouti 
se, zjeviti se, objeviti se; 
iu bie í)ied)llllug _ pojmouti, 
zařaditi v účet, uvésti v ú-
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čtu, položiti clo účtu; bie 
\jlferbe _ koně cláti někam (do 
stáje, do chléva); cejch. dáti 
n usaditi (přístroj n měřidlo, aby 

ukazoval na určitý dílec); ben iBetrie:6 
_ že!. zastaviti dopravu; ohch. 

zá\'od zaraziti. zastaviti; bie 
2Crlieh _ stávkovati; iDc\j56rand)e 
ďJe staviti zlořády; zlořádům 
přítrž učiniti; bie ,8aÍ)!nngen
platy zastaviti; bie ~eute _ 
lidi zjednati; in bie ~o!ol1ne _ 
vs taviti, vepsati, umístiti, 
vložiti, zařaditi do sloupce. 

6:initenung zastavení, za
ražení; dostavení se, při
jití; zařadění, vsunutí, vřa
dění; ).leriobiiĎJer :Dma· 
jd)rijten zastavení ob čas vy
cházejících II periodických 
tiskopisů; _ ber Glefd)IUoWleJt" 
geridJte zastavení porotních 
,;oudů; _ be~ etrajberiaI)rel1~ 
zastavení trestního řízení; 
_ ber 5Bejorberunfl zastavení 
dopravy; _ be0 5Belrie6eíl za
stavení výroby; _ be0 Gle, 
f)afte~ zastavení služl'ého; 
e-1" 5Beftimulllug be~ Gleje\ie~ 
3nttl\berfaufenbe _ bOll íltinb, 
\licI) umístění dobytka v chlé
vě, předpisu zákona odpo
rlljící II se příčící; _ bou 
íltil1bbieÍ) (in e-e etaf(ung) ift 
gejtattet jest dovoleno, doby
tek (v chlévě) umístiti. 

6:htftenuug$ - anttttg ná
vrh na zruš,enj,i -atttueifung 
zastavovaCl pnkaz; (pfík"" ahy 

se v)'plata zastavila, aby se již nevyplácelo>; 

-begc~telt žádost za zrušení 
(exekuce); -bcid}fnj$ ex. ř,id 
usnesení o zrušení; _Decrct 

zastavovací dekret; -grunn 
ex. řád zrušovacÍ důvod; 
-Hage pat. žaloba o zasta
vení (rušení) n zastavov~cí; 
-termin lhůta k zastaveItí j 
-l.Jctodmtmg zastavovácÍ 
nařízení; zrušovací nařízenÍ. 

6:inftidJ bod, vpíchnutí, 
vetknutí; bodec. 

ciuftig někdejší, dřevní, 
bývalý; budoucí. 

dnitimmig jednohlasn)', 
jednomyslný, souhlasný, 
shodný; jednohlasně; el._ 
lícjd)fiejíeu jednomyslně usné
sti se na čem, 

6:initimmigfett j ednohlas
nost, jednomyslnost. 

6:inftimmtmg shoda, sou
hlas; _ in e_e 5Beid)\uerÍJe pro· 
jevení souhlasu se stížností. 

einitofien zatlouci, zara
ziti; vytlouci, vyraziti co; 

~d) ct. _ vraziti si co kam. 

6:inftofiuug zatloukání, 
vytlučení, vyražení. 

6:iltjtreu - lmlber zasy-
pátko. 

6:initur5 sesutí, zboření, 
propadnutí; hor. zálom; mh_ 
brol)en býti na sesutí, na 
spadnutí; 3um _ líringen zbo
hti; -gefa~r Hl @eóaube~ ne
bezpeeí, že budova se zboH 
II nebezpečí sboření, sesutí 
budovy. 

eÍ!tftiir5en zbořiti, zbou
rati, strhnouti; zbořiti se, 
sesouti se, sřítiti se, spad
nouti. 

chtftlueHen zatím, proza
tím; do času, na čas; cín 
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'lXmt _ Ilertrelen zastávati úřad 
prozatím, prozatímně. 

ciujtltlciIig (pro )zatímný, 
dočasný; _er lBerlreler beil 
j)(ad)faíieí3 (pro)zatímný zá
stupce pozůstalosti; _e ~er' 
fiigllng (_e ~orřeI)ntng) proza
tímné opatření. 

chtfttmvfcu (52ef)m ober StaH) 
(vápl~o) do žumpy uložiti, 
(hlínu) namáčeti. 

chttaud)ctt ponořiti, poto
piti, namočiti. 

tfitttaudJung ponor; 
-s-tlefe hloubka ponoru. 

tfhttlmid) směna, výměna. 
ciutaufd)cu směniti, vy

měniti co zač; et. bon S ...... vy .. 
lněniti co II koho. 

tfitttauld)Ultg směna, vý-
měna. 

ettttf)ciHiar rozdělitelný. 
ctutÍ)cihm děliti, rozdě

liti; pi'iděliti, přikázati. 
tfhttÍ)cHmtg rozdělení; 

pHdělení, přikázání; vřadě
ní; _ in (HaHen rozdělení ve 
třídy. 

(f'ilttÍ)eHultgs-gt~UUll dů
vod rozdělení j -s-Hjte roz
dělovací listina; -s-&dd)ctt 
znaménko rozdělovací. 

tfhttrad)t svornost, shoda. 
ciutriidHig svorn}·. 
tfht!rag újma, škod9,j za-

psání, zápis; zapsané; S-m 
_ tf)lllt újmu činiti, býti na 
újmu, škoditi komu; S-m III 
íelneu íRed)ten _ tl)lllt V právech 
zkracovati koho, zkracovati 
práva čL 

tfiutragc - llud) rejstřík i 
vkladní kniha; -6iiÍ)ttC hor. 
násypný poval. 

cítttragctt vnášeti; iu bie 
í8ilcf)er _ zapisovati, vpiso
vati, zapsati, vkládati do 
knih; iu bem íRegifter _ za
psati do rejstříku, do se
znamu; '.).\ůfleu _ položky za
pisovati; (eiulír\llgen) vyná
šeti, výnos dávati. 

chttriigHd) výnosný. 
tf iutrii ~nd)fcitV}711 o sn os~. 
(fhttrags-roUe vk ladní reJ-

střík i rejstřík zápisů. 
tfiutraguug zápis, vklad, 

zapsání, vložení; záznam; 
líild)erfid)e _ knihovní zápis; 
_ ill iiffel1tlid)e í8ild)er zápis do 
veřejných knih; _ in ba~ Ur' 
!)eberregifter zápis do autor
ského rejstříku; e-e _ \)Dr' 

m!)men učiniti zápis, zapiso
vati. 

tftufragttttg$ - llcfd)eitti
gung stvrzeni zápi:'m n vkla
du; -dauícI vkladní n zápisní 
doložka; _gerlur zápisné, 
zápisní poplatek; vkladné, 
vkladní poplatek; -gcjd)iift 
zápis, zapsání; -gclud) žá
dost za zápis; vkladní žá
dost; -tlummer číslo zá
pisu; -ucrmerl' záznam, zá
pis; _;;Iuang nucenost n 

nutnost zápisu, nucení k zá
pisu. 

citttrcffcu dojíti, doraziti, 
přibýti; \tll e-m Drte _ přijíti, 
doraziti, pHbýti, dostihnouti 
~1a místo; (in G:rfU[(ul1g gef)eu) 
splniti se, vyplniti se, usku-
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. tečniti se; mít cl. _ shodo- povinnost, státi k něj akému 
vati se, srovnávati se • čim. soudu n pHslušnost k nějaké

tfitttreffctt iu e-e mue @ar' mu soudu n nějakého soudu 
l1ijůlt doražení, přibvtí. dojití nastává; í8ebenfen trelen dn po
pří~hod ,do nové p~sidky. ' chy}:mosti vzchRzejí, obj~

emttCtfJliar dobytný. VUJI se, vyskytují se; bie ge~ 
cintreilien vymáhati, do- je12Hd)e lBermulf)uug filr et. triít 

b}'vati; 3. _ pHváděti koho dn zákonná domněnka o něčem 
do nesnází, do rozpaků; n pro něco nastává; bie \'S'ofgen 
aU0fte!)wbe @eIím _ do bývati tretm Ilůu jetóft eiu následky 
dluhy, vymáhati dluhy, ne- nastávají samy sebou; e-e 
doplatky; jeil1e \lied)te _ domá- 'lXml~l)aubfung l)al ein3utreten 
hati ~e svých práv. úře~ní řízení má počíti, na-

G:iuiretl1cr vymahač, do- statl; e~ trcten oft \'S'ii[(e eht 
b"\'vač. částo se přihází; in ben íRed)t{l" 
" G:infrcihuug vymáhání, ftreit a!(j 'l3artei _ vstoupiti do 

dobývání; -s-rcd)t právo sporu jako strana; eiugetw 
vymahací n vymáhati n do- tene .\)il1bernifie nastalé pře
býva ti co. káž ky; óel etugetrelenem @5d)nee< 
"eintrctett vstoupiti, vejíti; geítiióer za (nastalé) sněhové 

vzc~lázeti,. vzejíti, nastati, yánice; dngetrctenetl \'S'a[(;3 v ta
vzmlmouh, vyskytnouti S6, kovém případě, nastane-li 
O?:levi~i . se, uskutečniti se, potřeba, bude-li potřeba. při 
prlhodlt~ .se; au S-il @5teffe _ příležitosti; ód etngetretener 
llfl;stoUpltl za .. koho n. n~ čí lBerfc12Ullg e-il í!5ertragell byla-li 
n;l~to, na~,radl~l k~bo; ;u. :S:š31 n bude-li smloU'\:a poruš~na; 
ílled,!~-:- t:mva m prevz.lt;lj tll e-eftrenfleí8eurt!)etlnJ1g l)at em3lt< 
ben

v 
~tellJt - V~t?Upltlv do treten dlužno přísně (věc) po

sluzby, nastoupItI sluzbu; suzovati. 
~n cin ~ml _ ~,:á~~ti se"v ú- 6:iutritt vejití, vstoupení, 
rad, /:a.stoupltl ura,d; f~lr et. vstnp, vchod; (G:iuganfl) cel. 
:-:. h~Jltl čeho, zas~avatl. co; vstup, dovoz; _, in bail .\)eer 
ln! ~\-+~ @5ad)e - v uJmou~l. se, VS?UP, vstoupem k vojsk'J.; 
za~ta,l se něii vecI, VZlt! se _ m em ~ml nastoupení na 
o něči věc; ii~r S. _ zaručiti úřad; freier _ volný vstup; 
se. za k~ho; tnr e-l1 !l;lc.trag afil lícím _ na počátku; lid _ ber 
~,urge etlltr~ten zaruCltl se ~a Sllllafibitiit v čase, kdy (by) se 
?astkucJ .. ,lne '!.íniln~f)~le bari ut stal kdo k práci neschopným, 
JeHen \5a[(en _ vymmku do- kdy (by) nastala (u někoho) ne
voleno uči,nit~i v oněc? p~!- schopn,.ostkpráci; _be{\'13friiu< 
padech, vymmka sml UCI- benmedllel\l nastalá změna 
něn" b.ýti. v. f o~ěch ~říp~- obroč~; S-m beu _ Ilermef)relt 
dech; cm @enCi)t<iltanb tnt! cm zabranovati komu vstup kam. 
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6:inttitts-amt úřad pohra-I volení vtělovací; -edHirltng 
ničnÍ; -vWet vstupenka; i prohlášení o vkladu n vklad
-ccrtificat. vstupní list n V}'- ! ní; e-fiilJig vkladný; -gcjud) 
kaz n certlfikát, vstupenka;' žádost za vklad, vkladní žá
-gcfliit, -gelll vstupné; dost, žádost za vtělení; -ge< 
-grcn~c hranice vstupná; fliir vkladné; -foften útraty 
-l'ade vstupenka; -ort vkladu. 
vchod, vchodiště, vstupiště; 6:inbcrnaf)mc výslech. vy. 
~iniu[)r liber beftimmte _orte slechnutí; eib!icf)e _ přísežný 
přívoz určitými vchody n výslech; nad) aelJf[ogener _ sly
vchodišti; -ted)f právo vstu- šěv, vyslechnouv. 
pu, právo, nastoupiti v prál'a einl.1etneflmen vvslýchati 
jiného i representační právo i slyšeti koho. " , 

-fd)ein vstupní list; -tag 6:htbernel}mCtt, shoda, do
den vstupu n vstoupení; hodnutí i im _ mi! S-m do. 
-6oUamt přívozní celnice, hodnuv se s kým n ve shodě 
pi'Ívozní celní úřad. s k;'m; in ber ~ol1ieren; f1erridlte 

ehtiiflClt fid) cvičiti se v čem. boUe>3 _ V poradě byli všich;li 
. G;iuuttg shoda., spolek, spo- jedné mysli; be~ [JUien _!l !,;alóer 
J en~.. pro do br~)U vuli; _ flf(egen 

e!~uet~ctlitiat vtělitelný, smlouvatI se s k;'m o čem; nacf) 
vlozltelny. gelJí[ogmem _ dohodnuv se. 

Chtbetfciflcu vtěliti, vlo- smluviv se s kým; íie!) in'5 .:. 
žiti 00 "č; (alt11ectierelt) přivtě- jei,leJt dohodnouti se. smluviti 
liti, připojiti co k čemu; in bie se s kým o čem. 
ofientlicf)en ?BilÚ)er - vloži ti do 6:htbctucfmutttg = ~in, 
veřejných knih; ehlbedei6t llerJWt)mc; ~ill\)entelimCl1. 
vtělený, vložený (do knih); ehtbctnef)m(iď} mÍ! S-m 
přivtělený, připojený. ve shodě li po obapolném 

eini.Jedciflt vlož'mý. dohodnutí s kým. 

6:ittl.1ctCcilif,feht vtělenost. cinl.1erjtattbcu mi! et. jetn 
6:inl.JctCcHlung vklad, vlo- svolovati k tomu, by ... ; sou-

žení, vtělení; bte _ mjrb hlasiti s čím, srozuměn b},ti 
luiffigt povoluje se vložiti, S čím; "einberftallben" souhla
povoluje se vklad; _ e-r sím, souhlasí; fidj mít et. _ 
iSad)e připojení, přivtělení erWiren prohlásiti souhlas 
věci; _ beti 13ianbred)teil vklad s čím; icf) crÍ!are mlcf) bamit _ 
n vložení zástavního prohlašuji. že svoluji k tomu. 

6:iubedeiflung~ - antrag ciUbCtffiinlltgclt sjednat.i. 
návrh na vtělení, vložení; porovnati, v souhlas uvésti. 
-flcfd}Cil:l výměr vkladní n o ciltbcr~altllHd) mit. ., ve 
vkladu; -flCI1.liUigttug povo- srozumění s kým, ve shodě 
lení vkladu n vkladní, po- S kým. 
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. 6:iubCtftiiullui~ srozumě
ní, dorozumění, souhlas, 
shoda; im -íe do-, srozuměv 
se, dohodnuv se s kým. 

eiubct6011ett vyc1iti. 
6:htUCr50llltltg vyclení. 
6:iUltlllge průvažek, úby-

tek \'áhy. 
chtll.liigcu váži ti co do ',ho; 

navážiti' čeho; provážiti (při 
-vážení ztratiti). 

Ctttll.laggoltictCU naložiti, 
dáti do vozů. 

6:iul1.Jattb námitka; odpor, 
obrana; _ ed)eóen činiti, ná
mi tku; C-ftCiC lEeurt\)eHung 
pochvalný,pHznivý posudek. 

6:i1t1l.lanbctct přistěhova
lec. 

ehuuaullctlt přistěhovati 
se, nastěhovati se kam; utéci 
se kam. 

6:hUtlllttllCtUng pr'istěho
vání (se); -$-taflcUe přehled 
o přistěhovalcích, pHstěho
valeck<' seznam. 

ciltWiirt~ dovnitř. 
eiUltlcd)jcfn směniti, vy-, 

zaměniti. 
6:iul1.Jcd)$CCt penězoměnec, 

směnárník. 
6:huucťÍ)$hmg směna, vý

měna. 
ehtll.lcid)cn namáčeti, měk· 

čiti; ~ypati ječll1.en do ná· 
duvníku. 

chUl.lcil)cu posvětiti, vy· 
světiti, zasvětiti; e-e Sťird)e_ 
kostel vysvětiti; 3. aum 
IJ3riefter _ vysvěti ti koho na 
kněze; S. tU cl. _ zasvětiti 
koho do čeho. 

6:itutlcil}ttng vysvěcení, 
posvěcení; zasvěcení. 

Ctttiueiicn; 3. in dn 'lrmt _ 
uvésti koho v úřad; in e-n ?Be< 
iitl _ v držení uvésti, zvésti. 

6:iul1.Jcijultg uvedení. 
eittl1.Jcnbcn namítati; ci. 

einjumenben t)ačen míti ná-
mitku proti čemu; bagegen Wi>3t 
fid) nid)tB _ proti tomu nedá 
se nic nam.ítati. 

6:htltlcnbttttg námitka; ~
brana; odpor; _ ber gertcf)tlt< 
d)ett Un3ltftUnbigřeit námitka 
nepříslušnosti soudní n sou
du; _ ber lEerjřil)ntng námitka 
promlčení; ge[Jen el. _ett erl)e, 
bm činiti námitky proti čemu. 

etUluctfcn (v)hoditi co do 

čeho; cukr zanášeti; (einmenbcn) 
namítati co; íS'enfter _ okna 
vytloukati; S. in(\ @eířillflni13 -
uvrhnouti do žalál'e, uvěz
niti koho. 

6:huucrfcn házení čeho kam 

atd. = též C\:oUation (bei ber 'lrn(i< 
g! ei~lllltg!jlJflid)t). 

chtl1.Jiďcht zabaliti, za vi
nouti co do ťeho. 

chUtliUigcu; in et. _ svo
liti, při voliti k čemu; býti 
srozuměn s čím; in e-e ?Bitte _ 
prosbě vyhověti; souhlasiti. 

6:htI1.JHligcu,6:htltlifliguug 
pí"ivolení, svolení; souhlas; 
illcctllgel ber mirflid)tlt _ nedo
statek skutečného Pl'ivolení. 

6:iul1.JiUigungs - 3cid)Ctt 
znamení souhlasu n svolení. 

ctull.lidcu; aui S. o et. -
působiti, účinkovati, míti 
vliv na koho n nač. 
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ehtlt.lidfam působivý, ú
činn}'. 

G:inlt.lidung působení, 
vliv. 

ein\l.ltn:en zmásti. zmotati. 
einíuittetu hor. tvořiti se 

podzemními výpary. 
ehtlt.lof)neu; lid S-m -

bydliti, přebývati u koho; ~clj_ 
usaditi se, přivyknouti si 
kde; e-r lSaclje _ vězeti v čem. 

G:iult.lof)uet obyvatel; u
bytovatel; _mdtle-antt uby
tovací úřad; -5lt1j! počet o
byvatelstva. 

G:iull.lof)netfď)aft obyva
telstvo. 

G:htltHIf)nnu!l bytování; 
-S-teď)t právo obývací. 

ehtl1.lud)etn vylichvařiti co, 

získati čeho lichvou; sklízeti 

cO'ehuuitf)Ieu v-, zarýti; ficlj 
..: vrýti se, zavrtati se kam. 

G:htlJ?~.rf námitka ,:r:roti 
čemu; vycltka; cukr. zanaska; 
pošt. vložna, vložnička, 
schránka na dopisy; e-n _ 
l11acljen namítnouti co; -triď)· 
tet cukr. nasypadlo; -s-bOt
ridJtuug ber a1116ufal1ten ([aHe 
vložna pokladny am bulanční. 

einlt.lnt3dn fid) zakořeniti 
se, ujmouti se; dngettlllqdt 
zakořenělý, zastaralý. 

G:inll.lUt6clttng zakořeně
ní, ujmutí se. 

ehwtljlbar splatitelný, 
splatný. 

etu5af)íeu spláceti, splatiti, 
zaplatiti; bOU etl1ge3al)lte ~ctien 
akcie úplně splacené. 

eiuliifJfett počítati, odpo
čítávati; v to počítati. 

G:ht5a f)fer splátce, platící" 
platite!. 

@in;l.lgImtg placení k čemu, 
do ceho; vplacení, splacení; 
stag ber _ ber \llacljnaf)l11c den, 
kdy dobírka za·, vyplacena. 

G:in5af)ftmgs - a1w~ige o
hláška zaplacení; oznámení, 
že bylo zaplaceno; -lieftiiti
guug potvrzení platební 
platu n výplaty; potvrzeni, 
že zaplaceno: -llateu pla
tební data; ":ftift platební 
lhůta, lhůta k placení i 
-ganl.1tliuď) ber. hlavní kniha 
platební; _fafeutlet platební 
kalen dál' ; -jď)ein list o za
placení n o splacení; -itelle 
platebna, úí'ad n místo pla
tební; -ferlltiu lhůta pla
tební' TI ku placení n splat
nos ti; _Inmin lici 3olI1íorglIl1~ 
gen lhůta splatnosti u věí'e
ného cla. 

ciu5iiuneu ohraditi, obe
hnati (plotem). 

G:ht5iiUltnUg ohrazení, o
behnání plotem; plot. 

eiu6ctd)ueu (v)kresliti do 
čeho. 

~iU6e{- (u někierých slov téí 

@ht3Cht-}-nttejf samovazba; 
-auf~iil)rung podrobné vy
počítávání, podrobný výčet; 
-au$gabe.i ednotlivé vydáJ.?-!' 
jednotlivý svazek; -begrtff 
zvláštnípojem;_bejtimlltuug 
jednotlivé určení n ustano
vení' -bc~irfstiď)tcr okresní 
sam~sudÍ; -copie jednotlivá 
kopi,,; -faf{ jednotlivj' pH-

Českým ctenářum .,. 
doporučujeme k odbírání nový ročník 

nádherného obrazového týdermfku 

R8da1\toři: Ferd. Sehnlz, Jaroslav ~lJapilll Viktor Olíva. 

Bohatý literárníoDsah. -'- Skvělá výprava obra
zová.Na požáqání zašle seseiíit 

Račte žádati 'z administraeenebosi zamluviti II svého 
knihkupce. 

nZ1atá Praha" vychází každý . pátek v číslech 
o 12 str. a ve Hdennícb sešitech (o 2 číslech). 

Pfedplácí se na čtvrtletí 2zL,poitou zl. 2'38. 
Bližší podmínky o předplatllémapřHohácb "Zlaté 
Prahy" otištěny jsou v sešitě .. 

Administrace "Zlaté. Praby" 
v Nakladatdství J. Otty y Praze, Karlovo-nám. Č. 34. 
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'iéR.edakee Něfu~~k.Óč~$k~teirnii16t~gie oOd,rželi zk!ulniilr~v~;> 
nickýclrjit rrěkolík.dupisů, Kde se U1Jdkí:itílóll1jepokl1s1J:<?výclr< 
překladů. v TéřniinQlogiiJa'11ebo. se. navl:lrují)iovéčesk~~ýi-?z~~; 

. ;Proťer~invlÍěmecké.Uváďíme. J:l~pf . .qopís-If;Dra.Sa!11aIÍ~a; 
-kándidátaá.dvok<Ú;,ieve Hr'ajlÍckh;naM:oravě,ze}.ne fo. ledna·' 
189'8 .\Pa:nIJI;, Šamalík.kritisuje.přeldad . německého »Einla1'!t,<> . 

. Přeložili· jsme . "dÓšlé věd,:, jak . ~e. u}uřá.dU: dávno ji.ž fíl{:á,\a 
.•... pakuvédli jllill,C jakódmhý.pMaaq »;přjnot;.", kteréžl>l~o,;j<,\'k 

.. .:; ználl!o,zav.edenoj est na magistrátě kr. lilay; měst9: PrahY-. gan 
-Dr. Samal*praYÍ- ve.svém:dopiseslovně:7 »Pfiu9cs". nenÍlIlpžím 

.• bráti vážně,»došlě. věci« jest vý:razneoykonomickýán'eujaI-se;. 
dosUd.; je také' načisto nepJ:a:kticl.,-ý,-Málllza . tq;že~l. Teda1žqe .. 
při své' tvótivostije málo eI1ergieká a ~r~ísep:řHišn~mšilI)' .ai .? 

_. doslovl1 jejího. Já byéhpřeIož{i~ »EinlaukspĎstantisovaným:>po"' 
. ·dállO«. »To je, moje pod-a,no«,»dmis máÍn velké pódáno~. neb{f . 

»-lJirroh(;l. podána«;lekl by (prÝ);S(}udce nebo,Úře.dník.Stfjn-ě; 
utvor.e.naJsouprýslova»výhráue«.a »zasláno« .• ": .•.... ' ... "

Jsme p~ Dru$amalíkovi vděčnízajehonávrh.,ad«vol11jeme 
si podati . k němu . takésv()jé'míiiěni. .• Není o tqll1 s;poru,ž,e 
slovo »podáno« jest pěkně utvořeno 'a'. že.bYÍIl()hJohý:ti'zn:a- •. 
menítýní e~vivalg)ntemJtěmeckéh() :>Einlauf«, .i\všakjest ť~ j~clna]~ 
závada, .».Podáno« (Einlauf): mástibys~ lno1ilos př.íbuzným"pqo 
élállí«. (Eingabe), . ato tírnspíše,ponevadž jeélhOtné. .. číslo silne 
by k tomu svádělo; Tfe.ba slovo >cvyhrállo<'pfihřepl?éhJze 

.. znamená .»všechny vyhranépefIí~e«(množnéčÍsřó) .. vnásenipfí~ 
··padě byla by mnohem spíj3e n-asnaděa:nalogieses19vem»za.~lám:í«, .. " 
. které znamená jen je diné.· zasláni. do. noýln. yždyt<.;statně '>vy- •... 
hrano«znamená ,také jen- »jedinouvýl1ru~., . ."Já:!lmnouyýhrqj •....• 
Z těchto důvodů nePokládáme navrhpřekládnzazcela zdařený .... 

•... C() se týče .našeho»přínos5';. lll~sHrne,.z~!lesl()vo tomůžé 
~*bráti važně«. Existujeť týž.výrazy.ďlidu.pro »yěno«. Jet. to 
. :všechno, c\)byl0.příneseno":;"a,ť.užkamkoli;tedy.idó-gtapu. J 

Zvo1illše tento termín,·. vyvrátiJi jsme .námitku p.)Dra .. ŠaiIlalíka~.! 
jako bychomse drželi příliš doslovu něm~inY~ .. ď: ..;~ •• 

. . ... .. . Slovu. :.přínos« . mohlo. by se nanejvýševytýkati,že vJ.raz.t ..... 
ten' existuje jižj:lrojiný·pojem. Je,st to právda, avšak pojmy ty . 
jsou sob~ tak vzd~Jené,.ženeml\že býtivužívánínedoro:mmění; 
U .úřadunemůze sepfece"přínosem « tO.zuměti»věno«a muž 
mluvě se ženOU o přínosu nebudeslovemďtím rozuměti Einlauf: 

Podobnýchsloy jest c.elá řada: zájem .. jnteres .. zájym .. '. ď
zabavení, zajmutí; přívoz (naďřece). přívoz (import) "td. . 

•.... Ostatně nechť rozhodnou ještě jiné hlasy. Proto hodláme 
"V této rubrice uveřejn.óvati:návrhy; jež nás doj dOll zkompe
tentnícp kruhů v příči~ěčeského překladu' různých· tenriinů. 

Praze,dne2Ó.ledjia1898' 
·Iledllkce N.ěmecKo-če*ě t~rmintJlDgiff 'úřá~Íl;á· právl1il:ké: ........ . 

j)au; -firma firma (kupce) ttÍlqidlIiatfcit vybratel
jednotiivce ;-gcdd)t samo- no,.;t; zabavitelllost i vtaži
soud, soud o jediném souuci; telnost. 
_ljaftsamovazba; -Intel> cÍ1qicljclt vtúhnouti, vstou. 
cffclt zájmy jednotlivců; piti, vkročiti; vjeti; konfisko. 
-pcrjon Jednotlivá osoba, vati ; vzíti, odejmouti; zadl'
jednotlivec; -j:lť!.lťUtll samo- žetí; vybírati; zrušiti (místo)j 
prokura; ~rid)tct samo",udí, stáhnouti, z oběhu vzíti; ,hY: 
sa.mosoudce; -faď)e jedno- zúžiti; ~ll~italtbc _ nedoplatky 
tlivá věc; -fď)htf$ jednotli- vybrati, vybírati, vymáhati; 
vá závěrka; -ftaat jedno- íHefruten _ povolati rekruty, 
tlivý-o stát (spolkov}'); -j1im~ nováčky; ť-C ~rlíid)ait _ ob
ute Jednotlivý hlas; -bct~ držeti dědictví; gefanglic!) _ 
fa nf prodej drobný n po zatknouti; c-c illlaller nnc!) 
kuse; -bcritcigctltug dražba olím _ zeď nahoru zúžiti; 
po jednotlivu; c-ll.Ieifc po c-e ®teUe _ místo zrušiti; 
jednotlivu, částkový; -Iueď). e-n @e~alt _ plat zastaviti; 
fcI jediná směnka." 3-m ba~ l.8ermogen _ zabaviti" 

ciu~eht jedillý, samojedi- zabrati jmění komu; DRiinarn _ 
ný, samotný, jednotlivý, ocl- mince stáhnouti n z oběhu 
dělený, osamotnělý, jeden; vzíti; bieaíten ®tcmt'efl11arÍen _ 
zvláštní; částečn~'; adv. pO vzíti·z oběhu staré kolkové 
jednom, jednotlivě, po růz- známky; in e-c ®tabt _ vtáh
nu, každý (á, ·é) zvlášť; _e nouti, vtrhnouti; in c-c íffiof)~ 
',j3ofien jednotlivé položky; ltllllfl - př'i"těhovati se do 
_ ftef)enber lBau111 po různu bytu; ~rfllnbigullgm _ přeptá
stojící, ojedinělý strom; _ vati se, poptávati se, vyptá
ftd)ellbe~ .\)ani3 dl\m o samotě, vati se; bie ga113C 5Ilie!J{lóanbc 
osamotnělÝi ba~ ~_e podrob- hJurbecitlgqogen celá rot!li zlo~ 
nost; im ~_m jednotlivě. dějská byla zatčena; e-é 
podrobně, dopodrobna; ObCh: Duhtult!) - stvrzenku ode
v drobném, na drobno. brati n vyžádati si od koho; 

ttillachtljeit jednotlivost; bie altm ~ertificate ein3iel)m 
_CIt be~ tletriebe~ ,iednotli- staré certifikáty odebrati; 

" ,tav. C-lt l.8alfClt _ trám na-
vosti, podrobnosti závodu; vléknouti. 
_Cll beil ;0iCltfte~ jeduotlivosti 
n podrobnosti služby. G:ht3iefJttllg vstup, vtáhnu-

tí, vjetí; odnětí; odejmutí, 
ttht3iclj-fď)aď)t vzduchová vzetí; vybrání; stažení, vzetí 

šachta n jáma. z oběhu; přistěhování se; 
cht~iclJbllt: vybratelný, při- zrušení (místa); zadržení; po

jateln}'; zabavitelný; vtaži- volání; stav. zúžení(žlábkové); 
teln}'. ,odnětí, zabavení, konfiskace,; 
Něm.-česká terminologie úřední a právnická. 25 
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gegen @ítqief)llng ber Duitttp!g 
odebera (-ouc, -o~ce) D vyza
daje (-íc, -íce) ~~. n vezma 
(-ouc, -ouce) D, pnJma (-.?uc, 
~ouce) kvitanCl; _ ber íBal1f~ 
llotell stažení bankovek, vzetl 
bankovek z oběhu; _ ber @c, 
uuffe zastaven~ n zadržení l?o~ 
žitků; _ ber @irter za-, pobralll 
statkt; .. iJ~l: j'S'rancobeiect; 
líetrčigen vybll'am scho~ku 
scházejícího n}ledOl~laceneho 
pošt?v,né,ho; Uber\~ťt!Ul1g aur
přikazalll k vybralll (pohle-
dávky); .. vll,on, ~rfl:llb.en . ode
bráni n vyzadam SI hstll1; .. 
Deíl 'Jíu6ftanbel3 vybrání nedo
platku. 

<iitt5tgI}cit jedinost. . 
<iin~ug vtažení, vjezd; 

přistěhování se; bm _ ~arten 
vtáhnouti, vjeti, vejíti. 

6:ht5Ug$ - gcliiir pošt. v.ý
běrné v\'běrčí poplatek; 
-i.\.lcidn ňák' ady v,Yoírací; 
-bcrtrag dohodnuti (mezI 
věUteli). 

cht3ltlÍ1tgcn (cl. in cl.) vtla
čiti co do čeho; S-Ut cl. .. vnu
titi komu co. 

<ii$ led; liinftlid;c,;; .. umělý 
led. 

<it$-Ilnfdjoppuug zácpa 
ledu; _apparat stroj k.:~
robě ledu' -bafJu kluzlste; 
-baHen l~dolomné n lední 
kozy: -bw:itungsanffaH 
ledári:ta; -úinHmg tvoření 
se ledu; útvar ledový; -bod 
= _baHen; -lircdjen lámání 
ledu; :-lirc~)c~ ~ední koz:;, j 
nástrOj na,lamamledu; sekac 
ledu; .. 'lirudj lámání,strž ledu; 

_ctulal1cruug nakládání le
du leáování; -fabrif ledár
na: továrna na led; -faf$-cr-
3cugcr výrobce sudů na led; 
-fclb ledové pole, ledovÍště; 
c-frci bez ledu; prostý 
ledu; -fugrc povoz s ledem; 
-gang odch?d ledu, st~ž le
dová; -gcltlUutUug vyroba 
ledu; -grn(Jc lednice; -fJihtk!· 
{cr obcllOdník ledem; -l)auer 
sekáč ledu, ledař; -fammer 
lednice; -fiifteu-fabrif to
várna ledniček n skříni na 
led' -fcflcr lednice, sklep 
na ied' -fctte ledová tříšť; 
-Iager' sklad ledu, lednice; 
_madjeu ledování; -maid)i~ 
nc stroj k výrobě ledu; 
-fdllteibcr sekáč ledu; 
-fdlltlimmer plovák n plo-
chák na led (k chla:tení piva v kádi); 

-l.\.lrengnng trhání ledu; 
-liO» ledová strž; -trcibeu 
odchod ledu; -berftigrung 
voz ba, dovoz ledu. 

<iiféu železo; železa, oko
vy; ~\Oll _ železný; hor. že
l(zko; 'lirfJdt ufJer bem _ O uliel' 
ba~ _ nadručná želízková 
práce; 'lil'líeH 1111ter bem o unter 
baíl _ područná že!ízková 
práce; _arauu železitý ka
menec; -auler kleště, svo· 
l'a; -arbeit vyrábění železa; 
hor. želízkování; -arbeitcr 
železář, železník; -Ittt$(Jau 
hor. v.ýstroj železný; -bal)u 
vi' @ijm6al)1l; -banb železný 
svor D pás; železná závěs a 
(pant); -bei3e leptadlo, mo
Edlo na železo; -bcrglian 
dolování na železnou rudu; 
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.. bcrglllťd . hory n doly že
lezne; -flcrgltJeds-orblttmg 
i'úd pro doly železné; -bl" 
fdjlag železné kodní, příkov 
n J,ůboj železll}'; -lieffaub. 
tgeH železná součástka; -bl" 
ftaltbt~eife-ec~eugl'c ")'1'obce 
želpzn {'ch soo částí; -bcftmtb. 
tfJcHe-l)iiuMcr obchodník že, 
leznvmi souCástkami; -flctt 
žele~ná postel; -bettcll-fabtif 
tO\':lrna na železné postele; 
-bicacbouat dvojuhličitan 
železnatý; -liredj-cr3euger 
V\'I'ObC8 železného plechu; 
-bfcdJ-fabúf t0váma na že
lezn,Ý plech; -lifl'd)-gcfdjirr
fa!irtf továrna na nádobí 
ze železného plechu; -bCedj
mautd plechová obálka, ple
chov.ý plášť; -6fedHfatfc 
de.ska ze železného plechu; 
-bIedJ-rol)~ trouba ze želez
ného plechu; -lifedj-Iuacclt, 
fl1lícif továrna zboží ze že
lezl1P,!Jo plechu; -llrudj že
lezll é doly; -djlocib chlorid 
že,ezit)Tj -dHo~itr chlorid 
železnat.v; -tOnftrudiolt že
lezná vazba, železná kon
strukce; -conjtructious
ttJe~fitiittc dílna na železné 
konstrukce, vazby; -badje! 
železná kryce; -brllijt-cr3clt. 
get výrobce železného drá
tu; -k!~af)t-f)ihtb!er obchod
ník železl1)'l1l drátem; 
-tlmljt-mitfJ(c továrna na 
železné dráty; -lIragt-feH 
železné drátěné lano; 
-bl'al)t-3ief)Ct vytahovač že
lezného cl!'átu, drútař; -brc, 
ljcr točič železa; -cmaiflictcr 

smaltovník železa; -cmail • 
Itletf smaltovnictví železa; 
-cr~ železná ruda, železovec; 
-er3-liergllan dolování na 
železnou rudu; - l'r3-!icrg. 
ItJcd, -cr3-grubc železorud
ný důl, železné hory; -Ťali. 
rication železářství, výroba 
železa; -feHe o(d)pilky že
lezné; _( er;)gang železná 
žíla; -gecníIJe, -geriitgidjaft 
železné nářadí, náčiní; -gc< 
idHrr železné náčiní n ná
dobí; -gcltJcbe železná tka
nina; -gcltlctff djaft těžař
stvo železářské; -gicňer že
lezolijec, ~lévač železa; 
-gicl'lerci slévárna železa; 
-gHmmcc slída železná; 
-guf$ litina (ze surového že-
leza); -!lllf$-Cr3cugnng vý
roba (železné) litiny; -guf$
fabrtf slévárna železa (suro
vého); -guf$-Itlarl'nfaliriř to
várna na zboží z (železné) 
litiny; -guf$-llIcd = -gnlll. 
faUl'ifi -ijammcr kryčn}' mlat; 
hamry železné; -fJammct
Itlcd kryčná mlatovna, 
hamry; -ljanbef obchod 
železem, železnictví; -f)ihtll< 
lcc obchodník železem; 
-ljodjlian pozemní železná 
stavba; -ljodjofcn vysoká 
pec na železo; -ljorbe lísky 
železné (na hvozd,ch); -giittc 
železná huť; -illbttiiric že
lezářství, železářský prů
mysl; -htbttfirie-gcfcllfdiaft 
společnost železářská; -litt 
tmel na železo; -{ciimcc 
kramár· železa n železem, 
železnÍk; -fttllftgicncr umě-

25* 
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lecký slevač železa; -fm'3' 
ItJareu-rabrif tovurna krát
kého železného zbGží; -raď 
lak na železo, železový lak; 
-mine železné hory; -mii6eI
el'3eugel' výrohce nábytku 
železného; -miibel-fabl'il to
várna na nábytek železn}'; 
-moor-er~eugel' výrobce že
leza slatinného; -nagef-er, 
3eugcl' výrobce železn}'ch 
hl'ebíků; -ofen železná ka
mna, železná pec; -o~lJtI 
ll\lo\3)JI)oríamee fosforečnan že
kát},; ~OP)Í) )Jt)ro)J0J)\3)J90rfanre~ 
pyrofosforečnan železitý; 
-plattc železná deska; -pro~ 
tludiou výroba železa; 
-ťlUcUe želeútý pramen; 
-raffhtctie čistírna železa; 
-l'ojt rez (na železe); -l'O;t-
l'tlllffcr rezová voda železitá; 
-fÓ)aufd-el'5cugCl' výrobce 
železn}'ch lopat; -fÓ)idJt 
množství železa roztave
ného za den; -fÓ)mef6c, 
-fcf)md5-~iitte tavírna že
leza; -fcf)UteI~-ofcu tavná pec 
na železo; -fÓ)miell kovář; 
-fÓ)micDCltJarcnkovan é Y~'
robky železné; -fdJucib
miiOfe, -iÓ)netb-ltlcd řezací 
válcovna (na i'l,zol; -fl:laue-cl" 
jcuger výrobce železných 
opi iků; -f.vfittcl'-maffl>el'5cu' 
gcr v}'robce mssy železn\'ch 
třísek; -ftallge železná hůl 
n žerď; -;fcht-bcrgliatt dolo
vání na železnou rudu; -ftiiď 
kus železa; -tfJci! část že
lezná; -trčMcl' vetešník že
lezem; -uttl'ioI skalice ze
lená; síran železitý; -l.1itrio{-

fa6l'if továrna zelené n ŽA
lezné skalice; -lUaf~-lUcrf 
válcovna žel eza; -ttlal'C že
lezné zboží; -ltlat'cn-Ct'3eu~ 
gCl'v,)'rohce železného zbožÍ; 
-Itlal'cn-Oanbd obchod že
lezným zbožím; -Ivaren
ft'iimcl' železník, kramář že
lezného zboží; -Ivaflcl' žele
zitá voda; -lUcrf železárná, 
železářský závod; železné 
dílo, 

(fifcubafJn ií:eleznice, (že
lezná) dráha; -ndic akcie že
lezné dráhy n železniční; 
c-iimtlió)ct' @e6raucf) uži tín 
poti'eba n upotl'ebení při 
službě železniční; -angc' 
jtcfltc(l') železniční zrízenec; 
-anfagc stavba železnice; 
železnice, dráha; -anfd)luf$ 
železni,'nÍ pl'ipojení; -al'6ci, 
tCl' železniční dělník; -adlet, 
tel'iÓ)ttfc škola železničllích 
dělníků; -aufgab!ilamt že
lezniční úřad podací; -nuf' 
ftÓ)ts-lieQol'nc ií:elezničn í do
zorčí Mad; -bau (,.l"L _{laním) 
stavba železnice; -bau'lllt' 
geIcgťufJcH stavební ií:elez· 
niěllÍ záležitost; záleií:itost 
týkající se staveh železnič
ních; -bau-lcituug správa u 

vedení n Hzení železniční 
stavby i -6llumciitct stavitel 
železniční; -bau-objcd že
lezniční stavební objekt; 
-bau-vrojcd návrh železnič
ní stavby; -liau-l'cd)t právo 
k( ll) st a v bě železnice n stavěti 
železnici; -6au-fcdicn od
bor II oddělení pro železnič
ní stavby; -licamte(l') Žé-
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lezniční úředník; -bcamteu- cese; -COltcciftoU!il - altgdc~ 
italtD stav železničního Med- gCUQcit záležitost železniční 
nictva; -6caluteul.1cl'cin HpO- koncese n tf'kající se želez
lek železničních úředníků; niční koncese; :"c .. ucciftc1t!il~ 
:"6CDicnitctc(l')zHzenec že- gcjci; zákon o železničních 
lezničn,ý, žBlezničM; -bc, Koncesích; -concciftoll!il-Ul" 
uut;ungpoužívání dráhy n fnnDc železniční listina kon
železnice; -6cfÓ)lvct'Dc-bnÓ) cesní; -cou.pé oddělení n 

železniční kniha stížností; kupé v železničním voze; 
.;,bctdell provozování do- .,-ťUt's-6ttd} jízdní řád želez
pravy 7,elezniční; doprava n niční; -tltl'ccttOlt ředitelství 
vozba železniční; -bctl'ieú!il- dráhy; -Dul'Ó)faj!il železniční 
eOl'l'cijJOlttlClt3-.prctocol! ko- propnstek; -cln{agc vložka 
re~pondenční protokol ná- železniční;_cinfiifultg výkup 
dražních stanic; -úctdc6!il- železnice; -clttcigmmg!ilfarr 
bil'cetiOlt dopravní n vvkon- případ vyvlastnění želez
né l'editelství železničnl' ře- ničního n k ú,;elu železnič
ditelství železniční vozby n nímu; -Cl.'OaHlmg udržování 
dopravy: -bctl'tcb!il - bir'ce, železnice; -c~lJťDHiou!il-itcm~ 
tiCltscllffa pokladna v\'kon- Vcf kolek železniční V\'
ilého n dopravního ředitelství pravny; -c~í.Jl'Ol:lriatioll Že, 
železničoního; -lIetricbs-ol'tI~ lezniční vyvlastnění; -e~, 
!lttug, 'v ,":,~etric6s-t~ťsremcut pl'opriatious - gcfci; zákon 
zelezmclll dopravl'u n vo- o ií:elezničním vyvlastňová
zební n provozovací řád: llí; -faQrfal'te jízdní lístek 
Hd železničnl yozby; -lic: železniční; -fal)rvfau jízdn í 
tdcb!il - tcfcgraVQclt '- COt't'í~, l'ád železniční; -fal)l'-vfalt, 
fl:lOUDC1t3 telegrafická kore- ta[J!catt názorn}' přehled 
"pondence ph železmční jízdního l"á-tu u1'ah; -fa Ol" 
dopravě; -bcttie6s - lmtCt'~ J,lrct!il jizdllÍ cena železniční: 
brcd)lwg pi'enlšení želez- -fafJrl:J~~~~flcg,iinftigutt9 ::{ 
ničnÍ vozby; -bctricbS-1Ut' hod" pn jlZdlllCh cenáCh ze
tCntcl)lltltUg podnik želez- lezn~?n!ch; -f~Ol'3ettg že
ni,~ní voz IJy n dopravy' lezlllcll! dopravlll prostl'edky, 
-bl'uďc ií:elezniční most; vozidla, vozy; -faf)l'3cug-
-[JUďl železniční kniha; I)attnd obchod železničními 
-&uÓ)(s)-chtlagc vložka (po- prosUedky dopravními n vo-
z8mkové) železničníknihYi úd ly n vozy; -fal)tfjízda]Jo 
-flltď)-ol:lcrntc operáty n zá- dnlze n na dráze n drahou, 
p;sy ií:elezniční lmihy' -taffe železniční jízda, jízda po 
železniční pokladna;' -com' železnici, vlak8!~1; -fl'adJt~ 
miffiolt železniční komise; 6ricf nákladní list želez
-couceffton železniční kon- niční; -frad}tllricflilaufctt 
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výplňka n blanket náklad- oliligation prioritní obliga
ního listu železničního; ce železniční; -t.Jrojcd ná
-fradjtliticf - Manfcttcnlico vrh n projeht železnice n že
jtcUnng objednávka vý- lezniční; -t.Jrojcds-eommif~ 
plněk n blanketů nákladních fiou komise pro projekty n 

Železničních listů; -fradjt- návrhy železnic; -rcgic
bcdc!)r železniční nákladuí giticr zboží železniční sprá
vozba II doprava; -frcud vy, železniční režijní zboží; 
železniční pych; -geliiiuhc _rcgfcmcnt železniční l'ád; 
železniční budova, stavení; _rcparaturslucditiittc dílna 
-geicUfdjaft společnost že- pro že!f.'zlliční správky; 
lezniční n dráby; -gClci" -rcjcrbolrluagcu, -rcicr~ 
gcliuug zákonodárství o že- uoÍ1:-ltJaggon vagonová ci
leznicích n o drahách II že- sterna n jímka, vůz n vagon 
lezniční; -gruuDfHiď. želez- železniční s nádržkou n jím
nič ní pozemek; -gutcrltJagcu kou; -fdjicuc kolej(nice) 
nákladní vůz železniční; železné dráhy; -fdjicncn
-ÍJaftt.JfHd)t povinnost dráhy lucd kolejnicová válcovna; 
ručiti; -f)au$d)cu strážný -ld)ucepflug sněžní pluh že
domek železniční; -ÍJod)liauo lezniční; -idjulbfdjciu želez
tcu železniční stavby pozem- niční dlužní úpis II obligace; 
ní; -ýof nádraží; -f)uut hor, -fdjltJcffe pražec železniční, 
železniční vozík (důlní); -ht, špala; -lrfJlucHeu - f)iinbfcr 
Dujtric - gClcUfd)afi společ- obchodník pražci II špa
nost pro železniční průmysl; lami; -figual - apt.Jarat - cr' 
-iuftruetiou železniční řád, 5cuger vS'robce železnič
instrukce, poučení, předpis; ních návěstních pHstrojů: 
-fade mapa železt1.ých drah; -ffattou stanice železniční; 
(_faI)rfar:e) jízdní lístek že- -ftatiolts-amt staniční úI'ad 
lezniční; -Huie trať n linie (železniční); -itrcd'e želez
železniční; -miniffctiutlt mi- niční trať; -tarif sazba že
nisterstvo železnic II drah; lezniční; -tdegramtn želez
-uci) síť železniční; -objett ničnÍ telegram; -tefegrapf) 
objekt, předmět, těleso že- nádraž:ní telegraf; _ u, ~c~ 
lezniční; -obligatiou želez- {cgntpljctt-lillreau železniČ!á 
niční obligace II dluhopis; a telegrafní úJ'adovna n kan
-omnilius železniční do- celářj _ 1[, ~eregrl1pf)eu
stavník; -t.Jaffagicrgcpiiccs- regiment železnit'ní a tele
tuagc železniélJí váha na grafni pluk; -tefegrapf)cu
zavazadla; -t.Jo(i;ci želez- ftattou telegrafní stanice ná
ničnÍ policie; -pojtamt, dražní; -tcrritotium území 
-poftanftalt železniění po- n obvod železničllí; -trade" 
štovní úhel; -prioritiit$- ruu!l železniční traťo\'imí n 

trasování; -trllltspod želez
niční doprava, doprava po 
dráze; -ulicrtretuug želez
niční přestupek, ph,stupek 
železničních předpisů; _uu~ 
faa nehoda n neštěstí n úraz 
11a draze; -uuiformieruug 
zavedení železničniho stejno
kroje j uniformace želez
ničních znzenců; _uuter= 
ltcf)mung železniční podnik 
II podnikatel;;tví; -uet'fcf)r 
vozba n doprava železniční, 
voz ba n jízda po železnici; 
obchod železniční; -berltJar, 
tuug žplezniční správa; 
-ltJagc váha železniční; -ltJa~ 
!lcn, -lua~gOtt vůz II vagon 
železničm; -ltJageu-flllirU 
továrna na železniční vozy; 
-Iuagcuobcrgeftd!e horní 
kostra železničního vozu II 

vagonu; -Iuageu - rCl'llra· 
turs -ltJeditiittc dílna pro 
správky železničních vozů; 
-Iuaggon - (eiljgefeUfdjaft 
společnost pro půjčování 
železničních vozů; -Iuaggon
tuage železniční váha vago
nová; _ltJarter železniční 
hlídač; -Iueiel! železnidvíj 
záležitosti železniční; sprá
va železnic; železnice, drá
hy; -~cit čas nádražní n že
lezničnÍ; -3ufaljds - ftrane 
příjezd n příjezdní cesta 
k železnici, ke dráze (k ná
draží, ke stanici); -5ug vlak; 
-~ttg-fďJraufe1t pl'ehrada že
lezlJiční; -5ug(s)-,perfouaI 
z:Hzenci pH vlaku; -~IUCď 
účel železniční; W6tretltng bOU 

®nmbjtiicren 311 -3\uccren postup 

3!H 

pozemků k účelům železnič
ním. 

6:ifenliaf)ner železniř,ní 
dělník. 

eifertt železný. 
6:ifcrubiebbedrag smlou

va o železný dobytek. 
cHcI marný; marniv}", je

šitný; zbytečný. 
6:iter hnis, hnůj; _liculc 

hlíza; -gefd)tuur vřed, ne
žit; -Iuuullc hnisavá rána. 

eitcrig hnisavý, talovatý; 
_e rrrčafíe hnisa vá hmota; 
_ jdu hnisati. 

citeru hnisati, podbírati 
se, hnojiti se. 

6:Ucrung hnisání, podbí-
rán í. 

6:jacufatiott vyměšování. 
ciacuHereu vyměšovati. 
(fjeetiouvypuzení z držby. 
6:jedor ;el. vyssávač. 
ejiciereu vypuditi z držby" 
(ffcl ošklivost, nechuť; 

odpor k čemu; hnusení si čeho; 
_ crregen ošklivost vzbuzo
vati v kom; _ erregenb hnusný, 
odporný. 

defu; cíl efel! mír (mid)) IJor 
eL, id) cHe (mid)) IJor cl. ""O se 
mi oškliví, hnusí, protiví. 

(ffa[lorat vypracování, ho
tová práce; vSTobek. 

efaliotierclt vypracovati. 
eIa-psa termino lat, pO 

uplynulé lhůtě, po vypršení 
lhůty, 

6:ílie Labe; -ctlualificruug 
kanalisace, splavnění Labe; 
-frfJifffaf)d plavba po Labi; 
-fd)ifffaljdsgefeUfdjaft spo-
lečnost labské plavby; 
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-fdj!ej.1p-bafJn labská vlečná 
dráha; -~ollgeridjt soud 
s pravomocí polabskou. 

electtb na vybranou, voli
telnv-. 
· <tfeftricitíit elektřina; e
lektričnost; _ aU$laben vybiti 
elektřinu. 

<tfcftrieWit$-adicuakcie 
elektrické' společnosti; -au, 
{age závod pro elektřinu, 
výrobna elektřiny; -IlU$> 
laner vybíječ elektrický; 
-baf)u elektrická dráha; ~ge> 
fellfdiaft elektrická společ
nost; -{citer vodičelektři· 
ny; -~cifet· elektroměr; 
... berbtaudj$-mcffcr elektro
měr na spotřebu. 

<tícftrtfeť elektr( otech-
n)ik. 

. clcftrificrcu elektrisovati. 
<tfeftrificrer elektrisovač. 
<tfeftroutotor elektrobu

dič 
<tfcftrotedjuifcr elektro

technik. 
· cleftt'otcd)uifdic$ Snf/hnl 
ústav· elektrotechnick.ý. 

<tfcftro-tr,erapic léčení 
elektHil0u. 
· <tlcmcut prvek, živel; za
čátek, základ; článek, část. 

dcmcutar živelní, elemen
tární, prvopočáteční, základ
ní. 

<tícmcutar-begriff základ
ní pojem; -biH1uug prvo
počátečné n základní vzdě· 
lání; -caffa základní po
kladna; -dane přípravná 
třída, přípravka; -eteigui$ 

živelní pohroma; -feuutui$ 
základnl znalost n vědomost; 
-fel}re prvopočáteční n zá
kladní učení; -Ief)rer učitel 
elementární n základní ško
ly; -fdjancu živelní škoda, 
škoda způsobená živlem; 
maffenljafter _iÓ)aben hromadná 
živelní škoda; -fd)atlen-o.j.Je' 
tat popis n operát škod ži
velních; -fdJilllCn-beJ:giituug 
náhrada škod živelních; 
-id'lul- bHnuug základní n 

nejnižší n elementární vzdě
lání školní; -fdjuCc základní 
n elementární škola; -uutet> 
tidjt zai'átečnÍ vyučování; 
-I.loranjdjfag základní roz
počet; _ta~e základní taxa. 

eIcmeutariidi základní, 
prvopočátečný, elementární. 

<tCend)u$ protidťlkaz, Vy
vrácení' důkazu; SeZnal}1, 
rejRtřík. 

<trenll bída, nouze, nu
záctvi, mizina, psota; sví
zel, potíž; e~ 1ft cin _ mil Him 
jest s ním potíž, svízel, kr-íž ; 
es mar ein _ an3nfef)en byla to 
hrozná podívaná, byl to po
hled až běda. 
y <t!ebathm zv.ýšenÍ; zvý
senostj povznešenost, veli~ 
kost, hodnost. 

<tfcbator vytahovák, zdvi
hadlo, zdvihací stroj, eleva
tor; -r,afj.lef rumpál. 

~rctJe elév, (vy)chovanec; 
učedník, žák, příruči; mmlar> 
aqlfiÓ)er _ voj ensk)' el év I é
kařskv vojensk\' lékal'sk}' 
phruČ/ " 

e!ebietett - <tmltH 3~3 

cIcúietcu (ij..lroleft) vznésti 
(protest) [odmítnutou směnku vrátiti 

pnní poštouJ. 

(iffettbein slonová kost, 
slonovina; -llteó)$ler sou
stružník slonové kosti; 
-gral.leut rytec slonoviny; 
-l)íiuMer obchodník slono-
Vl nou; e-l}att tvrdS' jako 
slol1(,lVina; -imltatiolt$-ef> 
3cuger výrobce imitace slo
noviny; -fdiucibcr. řezač 
slonoviny; -idiuti;er l'ezbář 
slonoviny; -ltJltteu-ljíittbfer 
obchodník zbožím ze slono
viny. 

eÍigicrcu vyvoliti. 
(i!imtUiltiOlt vyloučení; 

škrtnutí, vymazání; odnětí; 
eliminace; _$ - mctljollc, 
-s-bcrfaljrc!t způsob vylu
čovací n vylučování n elimi
načnÍ. 

cHmhtictcn vyloučiti, vy
nechati, vypustiti, elimino
vati. 

(f(htthtiCtuug vynechání, 
vylouč.,ní, vypuštění; uHler 
_ ber smorte vynechávaje, vy
]Jecha\' slova. 

<tHfltbeH}incrht Alžbě-
tinka. 

<tHte výbor, výkvět, tresť. 
<tH~h: eliksÍl', lék. 
<tlllJogcu loket; -líetu kost 

loketná, loket; -gcfcuf kloub 
loketní. 

ij;f{e loket (mím). 

<tlleu -Ijaubd stl'ižný n 

modní obchod; -l}attMttllg 
obchod střižn}'m zbožím, 
modní obchod; -ltJiltCnr,ihlb> 

lct obchodník střižným zbo
žím. 

<tllipfc gram. výpustka; mat. 

elipsa. 
<tfocattou pronaj mutí. 
doderen pronajmouti; 

dll <lapilal ._ ul()žiti, umístiti 
jistinu; vybaviti (dcern). 

<tfocterultg uložení, umí
stění (jistiny); _ \)011 :maijw> 
capítalien uložení sirotčích 
jistin. 

<tfoqucus výmluvnost .. 
<tfjter straka. 
<t{te~-mttttet prabába, pra· 

babička; -bMer praděd. 
eftedidj otcovský a ma

teřský, rodičt'L 
(fUeru rodiče; -liebc láska 

rodičů; e-Io$ bez rodičů, 
osiřelý; -tf)CH rodič; jeden 
z rodičů; -bateJ: praděd; 
-bcrl}iHtuis poměr rodičský. 

<teter) cfJaft rodičství. 
efuMe~elt mařiti; podvá

děti. 
<thtfiOlt maření; vytáčka. 
dufotifď) klamný, pod

vodný, mam}'. 
<tmaU smalt (zubů), sklo

vina, tav, 8nlail: -arlíeitcr 
smaltovník; -eijeu-ltJarelt> 
ttiell.edil.ge sklad železného 
smaltovaného zboží; -fafJtif 
smaltovna, to vÉtrna na srnal t, 
na email; -nemiHbe smal
tová malb;>; -gcfd)itr-fafJrif 
továrna na smaltové nádobí; 
-fodi-geidiirr-fabrtf továrna 
smaltového kuchyřtského ná
dobí; -marc~ei' smaltoma
lířství; -mají míra smalto
vaná n z plechu smaltova-



394, G:mlliffeut; - G:molumente 

ného; -tu Ill:e U smaltové 
zboží. 

G:mailleur smaltovník; 
-gell.lcrbe smaltovnictví, 
žIvnost smaltovnická. 

G:maiffier-tued smaltov
nictví, smaltovna. 

cmailHcreu smaltovati, 
emailovati; emaiIHerte ctiien. 
mareu smaltové železné zboží. 

G:mlliUierer bon @[a~' u. 
'.lJCetaUl1.1aren smaltovnik skle
něného a kovového zboží. 

G:maiffieruug smaltování. 
G:manclpatlon vyproštění, 

vymanění, osvobozen í, eman
cipace, nabytí rovnosti. 

cmmteípiereu vymaniti, 
na roveň postaviti, emanci. 
povati. 

G:mandpicruug = ctman. 
ciparion. 

G:mbaffa!'le obal, (za)bale
ní, obálka' (ua zboží); balné; 
-vavier papír k balení. 

cmbalHcreu za( o )baliti. 
G:mball icnutg za( o) balení. 
~mbargo obstávka lodi n 

korábu. 
embarillietcu naložiti do 

soudků. 
'Cfmbarqucmcut pl a vení 

na lodi, naložení zboží na 
loď. 

embarquicl'CU naložiti 
zboží na loď. 

G:mblem znak, odznak, 
symbol, emblem. 

embfcmatifdJ znakový, vý
značný, emblematický. 

G:mbr\Jo zárodek, plod, 
embryo; -rogtc nauka o zá
rodcích, embryologie. 

G:meuilatiolt oprava, zlep
šenÍ. 

cmcuMcrclt opraviti, zlep
šiti. 

cmcdticrcu na odpočinek 
n do výslužby dáti; propu
stiti ze sl už by; emeritierr, 
(emeritUí5) vysloužilý, na od· 
počinek daný; emeritierter 
mifi;tent bývalý asisten t. 

G:mcritieruug dání do vý-
služby. 

emcrHu$ = emeritiert. 
G:migraut vystěhovalec. 
G:migratiou vystěhování 

se; vystěhovalci, emigrace; 
-s-gebiir (gabella emigra
tionis) odchodné. 

cmigriercu vystěhovati se. 
cmiucut vynikající, vzne

šen,'-, svrchovaný; eminent
ní. 

G:mittCU3 Eminence (titul 
kardinálův). 

cmiuicrcn vyčnívati, vy
nikati. 

emissa manu rukou dá
ním. 

G:miffiir tajný vyslanec, 
emisař; náhončí, vyzvědač. 

(fmiffhm vydání, emise; 
- \Jon ~ctien vydání u emise 
akcií. 

G:miffiou$·bllttl vydavací 
n emÍsllí banka; -ťour$ 
knrs při vydání; -gcfd)iift 
emisní obchod. 

cmitticten vydati v oběh, 
emitovati. 

G:mitticruug = ctmiffion. 
G:mo{umcutc výhody, po-, 

užitky, pi-íjmy, prospěch, 
pl-ípadky (vedlejší příjmy). 
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G:mf.!faug příjem, přijetí, i zenková knížka; .. JtatiOlt 
přijímání, obdržení; ten _I přijímací stanice; -ltefiuu/J 
\1113eigen oznámiti příjem; et. I (6ei mbfnl)rett) vložení ~o t:~'l
in _ nel)men přijmouti co; in I jmu; -;iuuuer pokOj pi'l.] í
_ ftcUť1l vložiti do pl'-íjmu. ! mací, návštěvna. 

G:mpfaug-uaí)mc přijímá- I cmpfaugeu přijmouti, ob
ní, pí'íjem', pEjetí; -fd)Cht I držeti; prijímati, vítati; fiat 
dodací u přijímací lístek; lan _ ob~rží, dostane; empfa1t. 
stvrzenka; _id)ciu if6'er @e, I gen pl'-iJato. 
6iiren6el11effltlliJ~-Í)ocnmť1lte stVl'· G:mpfiiugcr příjemce, při-
zenka n přijímací list na I jímateL 
doklady (průvodv) pro vy· i cmpfiiugHd) vnímavý, pří
měřování poplatkíiv; _id)ei1t!1 stupný, náchyln.'·, 
3lt beu @rnnbftť1lerbal)hl1tq~-altf' G:ml-lfiiu!'lHd)feit vníma
tragen stvrzenka n přijímací I vORt, př!.stup;:t0st. '.' 
list na platební pHkazy I G:mpfaugltt$ (Hl Sťmbei3) 
v příčině pozemkové daně; poč-erí idítěte).. v' 

-id)ein fiír @rul1Í)fteuentad)jai~-1 G:mNllltg$-abt~ctfuug pr:· 
\Jerftčinbign1tg stvrzenka n při- jímací úddělení; -Ilm!. přI
jímací list na oznámení o jímací úřad; -autuCtluug 
slevě pozemkové daně; I poukaz n pl'-íkaz na příjem; 
-icl)cht iióc! ialfcl,ie @S~aat~r:oten pl-ijímací pr-í.kaz;,,,,,;,IlUtt:ei. 
stvrzenka na padelane u 11tmg$liud) kl1lha prlJlmaclCh 
nepravé státovky; _id)ein I pl-íkazů; kniha pro příko.zy 
Uhr,31;geftelIte\l \tefeftram,l11 do-I n, pouka,:y }:a, pl-íjem; :;au: 
daCl lrstek o dorucenem te· 3Ctgc navestl o dOl'ucem, 
legramu stvrzenka na do-! uoručenka n stvrzenka pH
ručený t~legram; _fd)eine Uber i jmu, potv~'zení příj,~u; ste· 
~ie im monnol1ate óeftefltcu \te, I' [crJťamm 11111 tcIcgrapl)tld)er _~ll' 
fegrantme stvrzenky u přijí- I aeige telegram s telegrafn,í 
111.ací lístky na telegramy i doručenkou; stelegramnt 1111t 
dOl'\lčené v minulém měsíci; l1Joflalifc!)er -a113eige telegram 
_icl,iein ii6er 8nfteUlll1gen přijí-: s poštovní y",doru,čenko,:; 
mací list n stvrzenka o do- i -al-lPllrat pl'lJ1l11aCl stroJ; 
ručení; _idlein fUr Die 8nfle[,! -auftrag pHkaz II rozkaz 
lung ber ctni.'erbftelleríd)eiue dO-Ina pf'í.iem, pl'ijím8cí ,rozkaz; 
dací list u stvrzenka o do· _. 1[, ~USflllb$íJaul-lt-JOtttnar 
Tllčení listů na daú z vý- hlavllí denník pl'ijmů a vý
dělku n výdtolkovoll; _id)ein dej{i n příjmový a v,)'dejovj 
ii6er bie 311fteflung be~ 8a[)!1!1!g~. hlavnídenník; _·n. ~u$gab$
al1ftrage~ stvrzenka n dodací journa! iltr birecte @Stenem 
list o dorl1čení platebního pí-ijímací a v.Jdavací denník 
l'ozka;m; -id)ctubiid)ef stVl" pro pÍ'Ímé daně; -bcfcllutui$ 
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přiznání o. přijetí nO obdr- II jmový rejstřík pro prlmé 
žení n obdLŽecí; c_bcrcdJtigt daně; -fdJcÍlt 'iz (Zmp!anfl" 
oprávněný přijímati; _bC"!frf)eill; -fummc úhrn Pl'íjmů; 
rcd)ti!1uug právo k přijeti; -tug den pI'ijetí; -i.lcrrcd)" 
_bcidJclnigtmg, _bcitiiti" i ltultgsllateu data o zúčto
Illtug po-, 'stvrzení pí-ijll1U; [' vání pl'íjmů; zLlčtovací data 
stvnoellka; gegO! _befd)einlgul1fl příjmová; _i.lotidJtcibuug 
na stvrzenku; _beflaii,jHllfl Ulier I předpis pl'íjmu, 
bie (zínla,jťll stvrzenka o vKla- I CIlti.lTef) lb ar doporučitelný, 
(lech; _befúitíflllll(l liber Íl(t~ er" \ hodn,ý doporui\enL 
Í):!lrene ~\lÍfoiamlttt be'.2111t\!lll).rí3- \. empfel)lcu (3. S-m) dopo
erřlarul1g stvrzenka o obdrže- ručovati, doporučiti, poru
něm návěští S vývozným čena (u)činiti koho komu; S-m 
prohlášrmím; _beftiitiguugs- et. _ doporučiti, schvalovati, 
budJ kniha potvrzení pí'íjmů; I raditi kolUU coi fid) - poroučeti 
kniha n zápisník stvrzenek i . se, doporoučeti se, doporučo
_bcftiHiguugs-idJeht potvr-l vati se; firf) el. elttlJ!ol)len iehl 
zenka, stVl zenkai _" ll. ~ht" Ilaffen pamatovati si dobí'e co, 
itcfhmgs: i.lctodmttttg ilir I míti co stále na mysli. 
staba!i3e ll'innriiď[(iíje nai'ízpní o I empTcf)lcltS-íucrt,-íUUtllig 
pbjmu a o zastavení z\'tsta-I hodný doporučení, dopo
veného zisku z prodpje ta-I ručiteln~-. 
báku; -geril přij emné;. ~mpfe~fet doporučovatel, 
_~auptjotttlillf hlavllÍ den- \! poručite!. 
ní k příjmů n pdjmový; -llHfs' ~mpfefJhntg doporučení. 
joutna! jiil' bie (Zffecten" , 6:mpfcf)hUt~$-btiCf dopo
ltl11iai2ftener pomocn~' denní k "I ručovací list, doporuěenka; 
pi'íjmov.ý pro daň z tržby n pisemnédoporučeni; -lade 
prodeje cenr.}'ch papíru; II doporučenka; _idJteibeu = 
_Ťoutua! pH.imový denník, _hiei; C-íued, e_luutllig = 
denník pÍ"Í.imů; _iournal Uóer: empfel)lm>3\l'ert. 
alt~l(illbiicf,'e \,j.\oflllarf)ual)nten den- : ťmpfhtMltlt cítitelný, ci
ník pro cizozemské dobírky i i telný. 
_matcttllt - jotttlta{ denník I. 6:mpfhtllbadeit citelnost. 
pro pí'íjem hmot; -ort místo emj.lfhtlleu (po )cítiti, poci
pr-íjmu n pí'ijetí n Pl·jjímání; ťovati, číti; okoušeti, za
pHjemni nlÍsto; -pon po- kouše ti; _ll citli I'ý; em'p!unben 
ložk& pl'íjmová; _qnittung cítěnÝ. pociťovan:)'. 
kvitance příjmu; -tcgifíer em\.lfhIMid) citlivý (tiž o př,"· 
Tejst:l'ík pí'íjn1ll n pl'íjU10VÝ: mětet:h. na př. o váze), choulostiv~", 
v\Tobní l'ejsti'ik, záznam o nedůtkliv.\'; citeln}'; _er :In," 
v\Tobě, varní re.istl'ík; _re" lJrum (íBednit) citelná n bo
giite, lm birecten ®teuertl pří- lestná újma (ztráta:,; patrný. 

. ~mpfhtlllid)fcit citlivost; 
citelnof't. 

~mpfiltl)ttttg pocit. 
6:mlJfinbungs - fiif)igfeit 

citlivost, čivost, vnímavost.. 
sch?pnost pocitu; -ftuft síla: 
pOCHU, mohutnost čití; -{o" 
figfeit bezcitlivost. bezči
vost, necitnost; -i.léttttogcn 
mohutnost (ití. 
.~mpfJaic důraz, emfase; 

mtl _ jpred)e11 mluviti dů
razně. 
~mp~\lfem(a) (ba~) roze

dma, nádma, emfysema. 
. 6:mlJI)t)teufis zákup, dě
dičn.ý nájem n pacht, emfy
teuSlS. 

~mpf)t)tcut zákupník, dě
dičný pachtýř' n nájemník. 
dědičný úročník, emfyteuta: 

CmvIJ1JteutifdJ zákupllický, 
zákupní; emfyteutický; _e 
íBerlrage zákupní n emfyteu
tické smlouvy. 
~mpiric zkušenost, pře

zvěd, empirie. 
cmpiriidJ pí'ezvědný, zkus

ný, empirický. 
cmpl.lr vzhůru, nahoru: 

licl) _ arlJelten (311 et.) pi'ipra~ 
viti to až kam; -bttugett (e1.) 
vznésti, povznésti, zvele
biti co; -btingctt vytlačiti 
se, vydrati Sf'. vvtrysknouti 
(do . vf~e, vzlll't/u);" -lJcben 
ZdVl hati , pozdvihovati; 
_~ommett povznéstí se, vy
mknouti: vzcházeti vzejíti 
vyjíti; zkvétati; -taiím n8~ 
chati vyniknouti n vystou
piti, pustiti vzhůru; -tageu 

. čníti, strměti (do výše) !lad 
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Hm, vynikati nad kým n čím, pře
vyšovati, překonávati koho' 

-tidJten zdvihnouti, vztyčid, 
postaviti co; -ldl(eullctn vy
mrštiti vzhůru; '-ídJíUtngClt· 
fid) _fdJtl.lillgen povzně;;ti se; 
rozkvésti; -iteigcn zdvihati 
sE.: j vystoupiti; vynořiti se; 
-lttebcn snažiti se vzhůru; 
tíhnouti vzhíhu, povznášeti 
se; yýše n;ířiti; _fitcďcupo
zdvlhovatl, do V}'še vztaho
vati; -taudJcu vynořiti se, 
obje:riti se; -6ic~eu vytáh
noutI, (vy~zdvihnóuti. 

6:mt,lot-gcfdJojs hořejši po
schodí, patro; -fommcu po
vznesení se, vyniknutí' 
-fommHug Pov,)'šenec, par2 
venu -fdJlteUett ber I.13reife bm,. 

stoupnutí; -ftcigClt vS-
stup. 
~mpOte empora, kůr, 

kruchta. 
. empOtClt bouřiti, jítí-iti; 

Itd) gegen 3. _ pozdvihnouti 
se, bouřiti se, povstati proti 
komu, .vzepříti se komu;' _ll PO
buřUJící, pobouřlivý, jítřivý; 
úžasný, strašný, urážliv}". 

6:n~pOtct buřič, povstalec, 
odbo.lník. 

cmpotctiidJ buličský, po· 
vstalecký, odbojný. " 
~mpotittm tržiště j skla-

diště; sídlo obchodu. . 
~m\.lOtlt1tl'l vzbouření, 

vzpoura, odboj j nevole, od
rozhol·čení. 

en b100 v celku, šmahem, 
bez hlasování. 

~ltclai.lc vlz (Zncfa\)e. 
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(fllcl:)flifll encyklika,okruž- bem _ k tomu konci n dli 
ník papežský. za 0.n-: účelem; an _ geÍ)cl~ 

G:lll.'l-alifid)t konečný lL- konCltr se. dokonávati se 
mysl u záměr; _amortijll' ke konci j'íti, spěf1, chJ"lid 
tiou$-bejd)eil.'l konečný vS-- se n rlo~pívati; cin :itcrlllin gcl)í 
měr umořovací n amorti- an _ lhuta dochází u ,.;e končí i 
sační; -IlU$ltJet$ konečnS' cl. 311 _ bringm l' fiif)rcu do~ 
výkaz; -bejÓJeil.'l konečný končiti, skončiti, skoncovati 
výměr; -bcfd)Cuj$ konečn é doj ednati 00; nid)! 3ll _ f~rei: 
usnesení nrozboduutí; -l:Iarm líen nedopsati i dll _ f)aben 
k~nečník;_crgcbui$ konečný končiti se, přestávati; fcin_ 
vysledek; -crfcuutnt$ ko- l)aĎeIt býti nekonečný, vléci 
nečné rozhodnutí, konečný se do ,nekonečna; 3l! _ fOll!' 
nález n rozsudek; -edliiruug mm; tel) raUll bamit uid)! 31t _ 
konečné n poslední prohlá- lomll1cu nemohu s tím býti 
šení, poslední slovo; -fliid)e hotov; mi! S-m 3ll _ fotnmen 
oej,~, ;plocha koncová,~ ko- ukončiti 00 , kým; mil ct. 311 _ 
nec;:ta (na k"nd měií'ka); -fllld)en' fCll!mm udělati konec čemu' 
mill? eejo~. míra ~onco~á. n ! ba~ \uire. fd11 gutc~ _ neljuw; 
plochamI omezena; c-gtlttg to nevyjde na dobré to 
ko~e~ně pl.atp!', ~lrčit}" RO- d?bře. neskončí; bie ®acf)e 
necn}', detimtlvnl; adv. ne- IUHb cm _ nef)ll1cn věc se 
odvolatelně, pravoplatně; skončí; all! _ fcin býti u kon
ť-10$ bez konce, nekonečný; ce, 
nedohledný; -Iofigfcit ne- (fnl:lemie místní nemoc, 
konečnost. věčnost nedo- endemie 
hlednost; '-ilUuft konečný. cul:lcllt'ifd) místní, domácí, 
bod; v:-fdhteil:lc (óci ?lliagen) endemIcký. 
«jeh. bnt kOpCOV}' n kO~1ečný cul:lClt, cul.'ligcn skončiti, 
(u v~h);, -ftat~on posledn,i II ko- do~o~ati; končiti se, vy
necna ~tal1lce;, -tcrmt~ ~o- prsetl, uplynouti; l1i~t _ 
nec lhuty, lhuta konmcl n tuo[enb nekonečny. 
~onečná!. -ut't~.eil konečný G:~the$-lie3cid)ňete(r), .-ge~ 
T0z:.s~dek" -IUCtd)e, ž,l. ko- fcrttgtc(r), -lmterfd)rtcbc' 
l1e~n~ v:yhybka; -~teI ~k~- ~te(r), -~mtcr6cid)nete(r) ní
l:~cny) Cll; -51l,lCď (konecny) zepsany, podepsaný. 
ucel; konec. en détail na drobno po 

G:ul.'le konec, ukončení, drobnu. ' 
závěrka, sk<?nčení, dokonání; G:nl:ligung ber \Re~te zánik 
konec, kra.J, mez, strana; pomíjení práv. ' 
konec, yýsledek čeho; am _ enl:llid) konečn}' OmeZen}'. 
na konCI; u konce, u cíle, konec mající; poklední, ur~ 
na konec n naposled; on čitý; adv. konečně, posléze, 

mtposled; _e>3 @rgclílti~ ko-
11eČn}' výsledek. 

G:ul:lo$mofe(i$) prosako
vání. endosmosa. 

G:tÍtloifement frano. viz Sn' 
híja!l1Cllt. 

G:nbnug zakončení. 
G:nergic ráznost, energie, 

i'Í«Inost, úsilnost, sebevedo
mé působení, pevná vůle, 
úěinnost, působivost. 

euergijd) rá'lllÝ, důra'll1}', 
ellergický; působivS', účinnv. 

eng tě snS', úzký; in _cIn 
.3:ljall1ll1enl)angc v těsné sou
vislosti; _c epcrre tuhé za
mčenÍ; tuhá svírka; -Illt~ 
fd)Hciieul:l těsně přiléhající; 
-briiitig úzkoprsý, dýcha
vičný; G:-bdijtigfeit úzko
prsost, d$'chll.vičnost; viz 

~al11pi; G:-í-l II 1!tl průsmyk, sou
těska; -fiiung hustěsloupý; 
_l.Jcrbunl:lcn těsně spojený; 
(f-ltJcgú voz. 

G:ngagcmeut zá vazek; při
jetí do služby, služba, Mad, 
postavení, služební svazek; 
zabavení; angažment. 

cngagicren najmouti, 
zjednati (do služby n práce); za
mluviti si koho, přijímati Ido 
.Iužby), uzavříti s kým smlouvu 
(námezdní), angažovati koho; 

fiel) _ laffen vstoupiti (do ,Iužbyl, 
zadati se, uvázati se več, vzíti 
n přijmouti službu. 

G:nge těsnota, tíseň, těs
nost; úžina: (moře); S. in bie 
_ ireilíen dostati u vehnati 
do nesnáze, do rozpaků, do 
úzkych; in bie _ geratljen při
jíti do rozpakl'í.. 
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eugcn úžiti, tísniti, svírati 
omezovati, potlačovati. ' 

G:ngcdiug ponrava; ":'$
frnig ožrání od ponrav. 

G:ngl)cit, (fngigfcit =@ngc. 
(fllgHid)-bittcr anglická 

hořká; ~bfllu anglická modi'; 
-rotl) červeň anglická. 

en gros na hrubo. ve 
velkém. ' 

G:ngro$-Í)uttMcr velkoob
chodník, obchodník ve vel
kém; -f}nul:lhmg velkoob
chod, obchod ve velkém; 
-lagcr sklad (zboží) ve vel
kém; -bcrfcl.Jr obchod ve 
velkém. 

G:ugroffift = @ngroíll)anbler. 
G:uquug úžina. 
G:ufeI vnuk; -fiul:l pra

vnuk n pravnučka; -fol.Jn 
pravnuk;. -tod)ter pra
vnučka; -IUCU potomstvo. 

G:nfclht vnučka. 
G:nHal.Je obklíčí, enkláva. 
cnorm ohromný,náramu}', 

nesmírný, enormní. 
G:uormitiit ohromnost, ná

ral1lnost, nesmírnost. 
en passant (fr"no.) mimo

chodem, 
~Ul'\ltcte vyšetřování, an

keta; (zkoumací) komise; 
-bcfd)luf$ usnesení ankety 
n komise; -commijiiolt zkou
mací n vyšetřovací komise. 

G:nregijtrcmcnt ([rane.) zápis 
n vklad do rejstříku. 

G:m:OlHcrullg zapsání, zá
pis do seznamu n rolly_ 

G:nfcmblc celek, souhrn, 
sbor; jednota, soulad, sou
hlas, jednotnost. 
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cut-abcInodníti šlechtictví cutúiubclt; '2i. \)on el. - zba-
komu šlechtictví zbaviti koho. viti, sprostiti, osvoboditi k~h? 

cl~t-adelt převrátiti, zpo- čeho: Ilon e-r stfage _ sprostltl 
tvořiti co: iid) _ zvrhnouti se, žalobv. osvoboditi od ža
zkaziti s'e; odroditi se, ne- loby;' S. ieilte~ íffiorte~, - vrá~ 
zdaJ:'iti se, nepodal-iti se. titi komu slovo (dane); e-ť 

<int-artuug zvrhnutí, zka- (S'rall _ pomáhati ženě ku 
ženi' Pl'evrácení, zpotvoření. porodu; \)Ol! e-Ul stinbe cnt< 

6:1~tafis ,tav. vydutí, vy- ónnben \uexben poroditi, sleh-
boulení, nadul'ení. nouti. 

cut-afteu, cut-iiiím větví 6:l1túhtber, -tU pomocník, 
zbaviti, oklestiti, větve oře- pomocnice ku porodu, babič, 
zati. babička. 

cut-iiuflctn v ii.cf) ť-r, ~adje 6:ntlihtnuttg porod, 81eh-
zbaviti se veCl, vzdati se nutí, kout. 
věci. 6:utlihtbuugs-(mftaU po-

6:ut-aitflcnmg zbavení, se, rodnice i -au3cigc ozná~e~í 
vzdání se čeho; -S-tedJt pravo narození; -at,5t porodm le
zciziti co, právo zcizovací. kař, pomocmk k porc~du, 

cutúef)l'ctti e-r eadje _ n~- babič' -f)ans porodmce; 
míti čeho, býti bez čeho,.postra- .... fcftclt útraty porodní, ú
dati čeho; Ct. _ odříkati se čeho, traty slehnutí; -hmit porod
obejíti se bez čebo; ta{; ť11í1íef)Tt nictví; -fdJtift list sl?rošťo; 
ieber iactiicf)ť11 íSebentnng, @ntnb< vaci II vyvazovací; plsemne 
lage to nemá II postrádá věc- sproštění n vyvazení; -jdjn{c 
uěho významu, základu II porodnická' škola, babická 
podkladu. škola' -udíJcH rozsudek 

cntúef)rHd) nadbytný, po- pl'opo'GŠtěci II osvobozující; 
stradatelný; pohí'ešite~nt, -ltliffcttldJaft porodnictví. 
nepoUebný, nad-, zbytecny. entúíiittent zbaviti listí. 

6:ntbel)rUdJfcitpohřeši. cutbliificu obnažiti, odha" 
tE'lnost, zbytečnost; tie. _ ber liti, odkrýti; zbaviti .koho čeho, 
@"ad)e leucf)tet cin jest zřeJ:,:o, oduíti komu co, OlOUpitI koho oči 
že lze bez toho se obeJIt!. Hcf) _ odhaliti se, objeviti se, 

Cfntbef)tuug nedostatek dáti se poznati; \)on 9)Wtefn 
čeho' strádání, odříkání. entóíOfltielll nemíti prostředků. 

ctttúictcn S-m et. roz-, při- bVti bez prostředků. ' 
kázati nahditi, veleti komu co; ." 6:ntbliifiuug obna~enost; 
S. 3u ~cf) _ obeslati, předvo: nedo~tate;k ~eho; _$-atÚCtt 
lati koho k ,obě; et. _ poslatI odkryvacl prace. o • vo' • 

I'ro co; leillen @rufl _ vzká7,at~ I cufúOtgcu vypuJ C,ltl Sl ~ • 

pozdrav(iti); pozdravovah cntúo.de~ oloupatJ. co, kulU 
koho. sloupat! ,echo.. .', 
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cutfl1'CtutClt zanítiti se, 
vznítiti se, zapáli ti 8e, vzpla
nouti; zapáliti; emDral111t roz
nícený. vzňat}', rozpálen,'. 

cutbiirbelt břemene zba
viti. 

eutncď(l(lt' odhalitelný. 
cntncďen odhaliti, odkrýti, 

objeviti; :2ímerifa _ Ameriku 
objeviti; S-Ul cin @elíehnl1i~ _ 
vyjeviti komu tajemství; et11 
!Berhedjen mnrbe entbeďt zločin 
vyšel na jevo, byl odhalen; 
přišlo se na stopu zločinu; 
(S'cf)ler an et. _ najíti chybu 

vadu na čem, 
6:ntncďCt O bj evitel. 
6:utbcďuug odkrytí; o bj ev, 

objevení, odnalení; nález, 
nalezení; _ \)011 @efiilíMióer, 
tretu11gen odhalení II o bj evení 
n vypátrání důchodkových 
přestupkův; přijití na stopu 
důchodkovým přestupkt"un; 
_ ber 9)ciingel objevení, shle
dání, nalezení vad. 

cut-cllrcu pl-ipraviti o čest, 
cti zbaviti, zneuctiti, zne
ctiti, zhanobiti; uníer 311fage 
ber (gl)e _ porušiti, zmrhati 
(ženskou)pod piípovědí man
želství j -b zueuctívající, po
nižující, nečestný. 

6:nt-clltct zneuctívač, ha
nobitel. 

6:ut-cÍltttug zneuctění; 
hanba; zmrhání, porušenÍ. 

cnt-eiguCtt vyvlastniti; rd) 
e-r 0adje _ upouštěti, ustou
piti od čeho. 

Cint-eigucr vyvlastnitel. 
6:ut-cigmmg vyvlastnění, 

expropriace. 

Cflltcignnn!l!~-bcf)dfc vy
vlastiío\·ací doklady; -ct' 
fcuutuis vyvlastňovací ná
lez', -gejeJ; zákon vyvlastňo
VHCt n o vyvlastňování j -redJt 
vyvlastňovací právo; -uct< 
faljtcn vyvlastňování, h
zení vyvlastňovací; -UCl'· 
llanblung jednání o vy
vlastnění. 

cut-eifclt uprchnouti (komu 

n odkud). 

cnt-eifctt ledu zbaviti. 
cnt-erbcu vyděditi, dě

dictví zbaviti koho. 
6:ut-crúte(r) vyděděnec. 
6=nt-ctbltug vyděděllí i 

recf)tmii!iige _ pravé, správné, 
právu odpovídající, s právem 
se srovnávající, řádné vy
dědění. 

6:utCtÚ1t1tgs - gtiiubc dů
vody vyděděni; -tcd}t právo 
vyděditi; -lttfadJc příčina 
vydědění. 

clttfad}cn podněcovati, roz
nititL 

cutfal)tcu uniknouti, vy-, 
uklouznouti. 

ť!ttfllUclt vypadati n vy
padnouti (z čeho); přestati, po
minouti; cin @runb enílii!!t d ů
vod přestává, pomíjí, není 
tu důvodu; ubýti j připad
nouti (na koho, co) j . _be @e6iir 
příslušný n pEpadající po
platek; _be Duote pi'ipadající 
n poměrná částka; ber auf 
S-ll entfaITenbe ::tI)dí někomn při
padající díl. 

cutfllltcu rozvinouti, roz
víjeti; otevříti, objeviti, od-
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haliti; vyvíjeti, vytvářeti se; -talldfcn ta bulky n přehledy 
záhybů n vrásek zbaviti. vzdáleností. 

<futfalttmg rozvoj, vývoj. cutfct'tigcu vybýti. 
~utfllfel'ltug be(; ílWlíenjafte~ cutfeff clu rozpoutati, pout 

odvláknění šťav. zbaviti; entfefielt rozpoutan)'. 
etdfcmclt v~~áliti, odklá- C1t~f~ttclt mastnoty n tuku 

dati, odstramtJ; aut' bem zbavltI. .. 
i2>i13l111'jtljaale _ lafim ze zase-, cntffamntclt rozplamemtl, 
daČÍ síně dáti 'vyvésti; S. I rozpáliti, roznítiti; fid) _roz
\)om 2(mte _ zbaviti úřadu koho; 'nítiti se, vzplanoutJ. , , 
iiú) _ odejíti, vzdáliti se; au{j ~~tfla~!tmuug rOZlllcem, 
Dem @erid)Ť§'jl1ale entfemt \1.'eri;en rozpal~nL . 
bHi v,'veden n odstraněn ze cutfhcf)clt uprchnoutJ, 
soudní síně; mífemi vzdá- utéci, ubíhati; ber ~efa~r , 
len)', dalek)'; id) Hll \1.'cit mt· uni~nouti . nebezpecen~tvl, 
feml Ilon. biein ~r6fid)t úl1ly~1 vyv:aznoub z nebezpecen-
takový Jest mne dalek; \Nt! stVl., ,. 
mtjeml .. , jsa dalek toho, cntfrad}tcu sldadatl, slo-
aby ... ; entfenm Q3ertNll1btiú)art žiti (co, čeho n odkud): . . , 
vzdálené příbuzenstvo.; !ltd)! .cntf~c.mtlClt OdCl,ZltJ, ukr~-
1m G:lltfernleften ani v neJ men- sb, VZlt! co komu; ftd) _ odcl-
ším; entjernterer 8eit1-'lll1ft PO- ziti se. . , 
zděj'Si doba. ., ~~tfrcmDUU~ odClzem, 

~1ttfcrlttl}Clt vzdalenost" vzetl, .:lkradel1l., ,. ,. 
daiekost dálka, ' cntfttfJrcn unestl; odvestl. 

~1ttfe~u1tng vzdálení (se); ~utfii~tcr únosce. 
l1epl'ítomnostj odchod, ode- ~ntfiigrung Úl1.o~' v. 

jití; vzdálenost; in einiflcr. _ , cutfufeht zbaVItI pn bou
-opodál; tn ber _ Ilon 100 0d)nt. dlmy. 
tell sto kroků od(tam)t.ud; ~1ttgaltg (Dell @e\l)~nneg) 
~ ani) e-m Dne odstranění ujití, únik, úl)y.tek (zlsku). 
z místa; eigemllad)t1flC _ Dům cutgcMlt proti; -arllcitc~t 
;Dlenfte samovolné vzdálení pra:covatl prot: čem;> n komu, VZpl
se ze služby_ ratl se, odpn'atIj na od:t;0r 

<intfermmgs - licutcfilmg se sta,:ět~ komu vn, čemu; -~rt~~ 
vyměření n vypočtení vzdá- gcn ne.stl ystnc, poda.vatl, 
lenosti' -bcfthammuf( us ta- nabízetI; Q3ertranetl _lirtltge1t 
noven i' n určení vzdáienost.i; dů.věřovati kOlU U ; -fa~~Cl! 
-Bcbiir (ber ~bllocaten! :Rotare) (25--11:) jeti vstříc I:~,~U n ~~tl 
vycházkový poplatek (advo- p,l'<?tl k mu; -gcg~~t.Jlt.J vstl'lC; 
káttUl1, notářům), plat za .Ftl ,""ti kom~; . .JItl komu na
jednání miHlO kancelár; proh;. c-r @e\aí)r :",!'le~Cn vy
-mcffcr měEdlo vzdálenosti; dávatI se n vrhatI se v ne-
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-bezp,ečí ~ -1ja Iten, pO~ávat, i; !-H.ltCd},cn mluviti proti komu, 
nalllltatl; sl'o,vn,a;-atI; ~-> odporovati komu; -fte~en od
~aItltl,ig SrOvn:;l1l; tl!t G:-9alten 1 pÍl'ati, na odpor býti, P, ře
~ro\'navaJe (-H', -lce) II u kážeti odporovati komu n čemu' 
~rovná;lÍ; e-m.@cí:lle -f)atttl~!tt fid) -ft~[)en státi proti sobě; 
J ednatl vro~l zakoD u, pre- Ic~ ftel)eu fcine .l)tl1berniíie cnt. 
stup.ov~t: zakon; -~Ontntett I flegennení (žádných) překá
vstnc .lItl k~m~ j c-r íB~!te -TOl11·lžek; cin 18ebenfen ite~t _ obava 
metl vyhove~I I;l'os?e;, _fl'?t. I n pochybnost (y příčině čeho) se 
m~llí; ~cl:;o.tlll' usluzllY, vlld-, naskytá; Ul11ftčillDe ftel)en Íler 
ny, pl'lvetJyy; ~-fomnt~ltPo-1 íBdlirinflllllfl be~ 8eugntffe~ _ 
:!Qlno~t i. ~ls1uznost, ocnot,?;; okolnosti překážejí II vadí 
F:n!lb)d)altltd)c13 G:-lommve!t pr:-

I 

pl'edložení vysvědčení; -fte. 
yet;Yos~:v:",~attfctl vstl'lC be~ [)enb prOlivn}', opačný, odpí
zeÍl; l;r:Cltl se; odporovatI ran)' i -itcllctt představiti, 
č,~_~, hy tJ. proti, ~,mu; -1tC~!nCn I konfrontovati; S-m el. _ftellcll 
prIJ.moutl, VZltI,o odkoh~;.~lecla~ stavěti co protikomu; fid) -ftellen 
mattolteJl _llef!~llCll, yl'l.] 1111 ah , stavěti se v cestu; postaviti 
rekla_mace,stlZll?~tl;, ~-:-ltafJ· i se komu (na oopor), překážeti čemu, 
me, ~:-ltci)~~eu Pl'lJ et~ i G:;:"l~af): , s.tavěti_ se proti .,komu n čemu; 
me c-r,vG:rf!arnllil soud. r, pn.J.et11 cm Ull1)tanb ftellt lId) Dem G:r. 
prohlasel1li ~;,:,:ta()}ne e-r ~l1)tel. I jdjeinelt lid ber ~af]jallnllfl _ 
lunf] ,oud. f, p.l'l,Jetl ~orucel1l; i okolnost překáží dostavení 
-rez,en n;tlUVltll?l'OtJ čemu, 0vd~ i se ke stání; dn -flefteUter 
ml<:~lVatJčemn; -lcl}Clt .hl\detJ I 5.llliberftallb proti n,čemu činěn)' 
vstnc čvemu;, e-; G:lll1d)el1JUJ~!11 odpor; <i-fteffcu, ~-ftcffuug 
:;íe[!Cll ?cekavat~ l'ozhodl~ut\; odpor; -itrcďcn vytáhnouti 
lle ltd)! t[)ťer G:ntlit!lbItllfl - vce~a n nastaviti co proti komu, vzta. 
se .do ~outa,i -1er)enO ?ceka- I hovati co vstříc komu; -ftiir~en 
vaJe, :IC, -lCe co;" -lcntlcn i-řítiti se proti komu; -frcibcn 
poslati (kOho:. vstl'lC " (komo); II hnáti co, vstříc II proti kOlllu; 
-fe~~tt ;;tavetl, co protl čcmui_treten zakročiti n postaviti 
l1al1lIta!l, . odplratl, napro,t.ll se proti čemu, opříti se čemu; 
černu u,vestJ; ber _:!lllflclla>Jte !Jl I překá~eti čemu; S-m _treten při
~ered)tlg;, .. brr _ ~nnaB.~ c_e ~11. kročiti n přiblížiti se ke komu; 
laml1lenc)all;}~nbť ~rf!(lrnll~i vl cíl i -luidCtt = -arbcHett účinko-
0ad)\)e:í)ar!e~, -lltle~en vO bza;- I vati proti čemu; _\l)ir!cnbe Si'r\iile 
10vany sn11 P}:O!l ~?za1<?be I síly protivllé; ~-ttlitfCtt od
som:Jslc yylO Zltl. deJ n )a~ I por, působení proti čemu. 
se vec udala; -fleJell! opaclly, v .. 
proti vn)' ; tm _gcjetplen !(galle I vCl!tgcgucn}:~vetltJ,_ odpo
v opačném případě; jinak; I vedetl, vO.dtUSlt;; ~1a odpor 
<i-lct;cu, <i-fc1;tmg odpor; i se staveb, odpmltl. 
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(f~tgeguuug odezva, od-I v 'O?' co j 3. \Jon _ct. _ zd~žo: 
poveď. . vatl koho od čeho; ltd) _ Zdrzetl 

cutlJcf)eu ujíti, uniknouti, " čeho. od čeho. 
vyhnouti se čemu, vyváznouti entf)IlHfllUt zdrželivS'; 
,čeho; entgangener @emtl1n ušlý střídm3" 
zisk; entgel)enber @emtnu uni- (fntf)aItlllmfeit zdrželi-
kající, ucházející zisk. vostj střídmost. 

entgeHeu vyklestiti, vy- (fntf)altuug zdržování(se). 
miškovati, vyí·ezati. entf)eben sprostiti, zbaviti; 

(futgeil1en vybavování 3. e-r 1) uon e-r lj3f(id)t (ť-1' 
líhu. 3'l1nctícn) _ zbaviti koho po-

(flltgcIt úplata, odplata; vinnosti (funkce), propustiti 
oplátka, náhrada, odškod- koho z povinnosti (z funkce); 
nění; v};kupné; mzda, od- 3. e-0 ~mte~ (UOlt e-Ul illicnfle)
měna, pokuta, pomsta; alil sprostiti n zbaviti koho úřadu 

\Dnrben 100 ff. bebnltflen (služby), sesaditi n složiti 
v náhradu vyjednáno 100 zl.; koho s úřadu, odníti komu úřad; 
0911ť _ zadarmo, zdarma, e-Y 0trafc _ prominouti trest. 
hezplatně. (fniijebnttg sproštění, zha-

cntgeltcu odplatiti, splá- vení; sesazení (s úřadu atd.); 
ceti; nahraditi, poskytnouti odnětí (úřadu); _ t\el! ber 
úplatu. f)ierortígen illienftleiftmtg spro-

eutgeftHÚ) oplatný(ě), ú- štění zdejší služby. 
platný(ě). záplatn.ý(ě); _e &r. (flltf)ebtttt!l~hlUfud)eu žá
merol1l1gi3art oplatný způso h dost za II o 'sproštění; -Ut. 
nabývací, oplatné nabytí; bmlle propouštěcí n pro
_c í!lertriif\ť úplatné smlouvy. pustn,)' list. 

(futgcH!id)feit oplatnost, cutfJiWeu odkrýti, odhaliti; 
záplatnost, úplatnost. objeviti; rozřešiti, rozluštiti. 

(futgdt$-bcttllg suma ú- (futfJiil1uug odhalení, od-
platy, oplata. krytí, objevení. 

(futgdtuug odplata; po- clttijii{iClt luštiti, vyluštiti, 
kuta. lOllštiti. 

cutgleifm vyjeti z kolejí, (futf}ul1a$tnu$ vytrženi, 
vyšinouti. se. nadšenÍ. zanícení. 

(fuigfCtfuug Íle~ 8H!}e~ vy- (futfJltfiaft nadšenec, blou-
šinutí vlaku. znivec. 

cutljllrtcu propustiti z vaz- (futieu knihovní tělesa II 

by. celky, nemovitosti. 
~ (futfJaftuug propuštění 6:utitiit entita, celek, tě-

z vazby.. leso. 
cutljaUeu obsahovati, za· (fntfcimclt (Ílei.l ilrol;c(l etc.) 

vh'ati, chovati, pojímati klíčení (sladu .ta.) 
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eutncibcu zbaviti čeho, při- í!ler,pfficljtuugťlt _ sprostiti koho 
praviti oč; jld) _ svléci se závazků. 
o~,s~rojiti se; ficlj e-t 0acljc: (futfafhmg propuštění. 
zrlCl oe čeho. (futfaffuug$-auttag návrh 

eutfolJlcn;auettt zbaviti na propuštění, propouštěcí 
kysličníku uhličitého. náv~h; -befclJ{ rozkaz pro-

cutfommcn ujíti, uprch- pustiti koho; -bctuWiguug 
nouti, vyváznouti, utéci, u- propouštěcí povolení: -cet< 
niknouti, ztratiti se. fifieatvl?ropouštěcí list; -ge. 

(flttfommClt útěk: an bem fud) zadost za propu.~tě
_ 0d)111b tragen býti vinen nou; -ptiifuug zkouška na 
tím, že (kdo) uprchl. odchodnou; -jd)eitt, -fd}tei< 

cut~t:iiftcu, . e~tfriiftigen beu, -utfuubc propouštěcí, 
oslabItJ, seslabltl, zmírniti' propustný list; -3euguí$ vv
vyvrátiti, poraziti; ber í.8e\Deí~ svědčení propouštěcí n rl'a 
íft , CJltfriiftet ,důkaz jest vy- odchodnou. 
vracen; bte í!lerbaÚ)t.:igriinbe cllt(ajten (bei mlagen etc.) 
gege~t lí~l _ vyvésti se z po- (váhu otd,) zbaviti nákladu n 

dezrel1l. břemene, odtížiti; cill Gí:onto _ 
(flttfr~ftigllng, vysílení, odepsati (dluh v účtu); cin @nmb. 

seslabem; vyvracení. pora- ft~~ - P?zemek vyvaditi; 3. _ 
žení (důkazu atd.).' pl"Jp~ab kotnu co k dobru, pH

cntfnj:lpcht odpínati, vy- pSatl komu to k pohledávkám; 
strčiti; vybaviti. C-lt mlagen _ složiti náklad 

(f s vozu; 3'. _ do kazova ti ne-
lItfalle-phlí;, -iteffe 'el. vinu něM; vyváděti koho Z vi-

místo pro skládání. ny; í1inie _ teL linii uvolniti. 
cnHabcu skládati, složiti v~up~ftnltg (illepnrierung) 

co , čeho; elit v@~mc!)r _ ':.v:nda~i OCIstem od bi'emen; _ (.pcbul1g 
JllLt,Oj Z rucmce, Yybltl ruc- bC(l í!lerbacljtetí) vvvod vyve
nici; ftdl e-(l 2lnjtragc" _ vy- , dení; _ t'on 'Urbeiíen ulehčení 
Hditi n vykonati II vyplniti' úleva, ulevení v pracích' : 
rozkaz. ber í1eitllllg teL uvolnění li~ie. 
,(f~tfallnlt!J s~ožení, sklá- <fntraftnngs - bctuei$ vý-

d~l1li. vYlozel1lj ::3,b;wh; vodní důkaz; -btieflist vy
-S-fnl! llmta l~e slozem. vazovací; -capUa! vyvazo
. cntIa~g podej i lem 'rag - vacI jistina; -commiffion 
,po) cely den. vyvazovací komise' ronb 

<fltt(af~-td),ei~t propustný vyvazovací fond;' -gewiHbe 
]J{opo~steCl lIst. .. I vyiehčL1jící klenutí; -flaull. 
C!!tfa llcn propustIt}, pro- i hntg vyvazovací Í"Ízení' 

I,oust~h; all~ e-l1: .:I;teltft~ -1-tJonid)timg (úd í.8riíďeltiDa: 
Ze; ,;luzby propustItI; 3. lemer Incn) spoušť, zd viž, zdvihadlo, 
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vysouvač (při~troj ku zdviháni a 

spouštěni můstkových .'ah); -~euge 

očistník, svědek vývodní. 
eutfaufen utéci; sběhnouti 

(od vojska); _er eolbai sběh. 
entrcMgeu sprostiti; zba

viti koho čeho; fid) _ sprostiti 
se, zbaviti se čeho; splniti, 
vyplniti, vykonati co; jid) e-!3 
'2luftrageí3 _ vyplniti rozkaz; 
í!d) Hl lBer\1md)ett(l _ splniti 
slib, dostáti slibu. 

cutfccreu vyprázdniti; e-lt 
.\Briefťaften _ vybrati psaní ze 
schránky; ben @5amett _ se
meno vyměšovati. 

(tutrecruug (ber .\Brief· 
íamme!faften etc.) vybírání (do
pisů ze schránek atd.); vykli
zení, vyprázdnění; -s-~afJu 
vypouštěcí kohoutek. 

eutlegcu odlehl}', vzdále
ný, daleký. 

enHctjlleu vypůjčiti si co 

od koho; opsati co od koho. 

(tntldJuer vypůjčitel. 
(tutIeflmmg vypůjčení si; 

záloha. 
cuHeibcu o život pHpra

viti, zabiti, usmrtiti koho; jid)_ 
usmrtiti se. 

cnHeitjcn = emfel)lten. 
cnHoďeu vylouditi, vymá

miti, vylákat!. 
cutrotjUClt o dměni ti koho, 

odměnu dáti komu; uspokojiti 
koho, zaplatiti komu, odškod
niti koho, poděliti koho. 

(tntlotjuuug odměna, od
plata, náhrada; plat; gegen 
uugemeffene _ za přiměřenou 
odměnu. . 

(tutfof)uuugs-altf.!.n·Uď) ná
rok na odměnu n plat. 

cntmaUUClt vyklestiti. vy-
miškovati, vyřezati. " 

clttmaUCrlt (zeď) strhnouti, 
zbol·iti. 

entmihtbcu, cutmihtlligCtt 
zbaviti koho svéprávnosti' 
dáti koho pod poručenství ~ 
v opatrovnictví; dáti komu 

poručníka, opatrovníka. 
<futmíiull(ig)uug zbavení 

koho svéprávnosti; dání pod 
poručenství n v opatrovan
ství: -s-bcfdJhtfs usnesení 
n nález zbavující svéprávno
sti; -s-bcrfafJrcn hzení o 
zbavení svéprávnosti. 

etttucfJmett sprostiti, zba
viti koho čeho; vyrozumívati, 
rozuměti, vyrozuměti, se
znati, poznati, shledati; @dD 
Ilon S-m _ vypůjčovati si 
II dlužiti si peníze od koho' 

?maren úd S-m _ kupovati 
zboží u koho; anj S. _ směn
kovati n. koho; \1Jenn fid) aU(l 
bet! Umftéíllbm _ [ajM, baj':; ..• 
dá-li se z okolností souditi, 
že ... 

(ttdncl)mer vypůjčovatel; 
kupec; směnkovatel. 

en tout cas funo. V kaž
dém prípadě, pro všechny 
případy. 

l.'utj.laarClt rozdvojiti, roz
loučiti. 

cntj.lcftcu desinfikova ti, o
čišťovati od nakažlivvch lá
tek. nákazu č'ho rušiti. 

{futj.lCftltllg desinfekce atd. 
cutj.m:ffc1t vytlačiti co , čeh, 

n z koho. 
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dtiqnalmctt vypařovati se. (tntdiftttttg . rozhorlení, 
(tutréc vstupné; počáte~, rozhořčení: _s-fttttilgdlttug 

úvod' vstup; předpohoJ; projev.rozhol·čenL ,. 
_bmct vstupenka; _ttjiir ctttfageu fidJ vzda~l; se, 
dveře (u) pi>edpokojej -31m' odřící se ,.ho; ustOUpItI od 

mcr pi>edpokoj. č,ho; zanechati ,eho; :)n @ullften 
etttrcif1ett vytr~nouti, vY,- e-~ \Drhlen - vzdáti se ve 

rvati' odtrhnoutI, odervatl; . prospěch (koho) jiného; . i-m 
S-Ut ~ín @eítauDni!5 _ vynutiti @lanĎcn _ zříci se víry, od-
přiznání na kom. ." v padnouti od víry. 

(tntrej.lot frano. skladlste; (tutfagttng z-, odřeknutí 
sklad celní; -llfllll skladiště. (se), zanechání, vzdání se ceho j 

(tutrcllreueur franc. pod- jrehl,iUige - bes \Dienftes dobro-
nikatel. volné odí'eknutí se služby; 

(ttttrej.lriíe podnik; předse- _s-ttduttlle listina odHkací. 
vzetí, záměr; smlouva pod- ettt{dJiiiltgClt odškodniti 
nikatelská, úmluva úhrnem koho. skodu nahraditi komu, 

n V celku; iu _ neljmett smlu- škódu odčiniti, škodu na-
viti co úhrnem II v celku. praviti; dáti ,komu ná?:.adl; 

(tutrefoI stal'. mezipatH. "'i bie @{(iuhtger - s vel'lteh 
etttddJtcu zapraviti, za- se vyrovnati. 

platiti komu co. {futidJiibignng náhrada, 
(tutridJtttttg zapravení, za- nahrazení n napravení škody, 

placení; gegen _ ber G:oujum: odškodnění za ztráty, od
aúgalíe když n až zaplatI škodné; fur ct. geóiirenbe -
dávku ze spotl'eby; _ mittelí3 náhrada za něco příslušící. 
illcarfeu zapravení známkami; (tntfdJiibiguugs -tmfllrttdJ 
_s-nd ber 'lXlígabe způsob za- nárok k náliradé, na náhra
pravování n placení dávky. duo pohledávka náhrady; 

clttrieren franc. začíti, ote- -ad způsob n druh náhrady; 
vHt.i co: podniknouti co; vstou- _auslttitHttttg ,:yšeUení n~
piti ve,' (v obchodní spojení); hrady; _bcreťf)ftgtc(r) Gpra
vyjednávati co; dn @ejd)aft _ vněný žádati náhradu, oprá
začíti obchod. vněnv k náhradě; _betrng 

etttdiďeu odtrhnouti, od- v}'še" n suma náhrady, ná· 
níti; vzdáliti; emriicfl \uerbett hradné; -biirge podpůrný l'U

zmizeti; jid) _ unikati, vymy- kojmě, rukoJměnávratný; 
kati se; ble~ ift un;3 entriiďt -biirgfdJaft podpůrné ruko
to se nás netýče, s tím ne- jemství, rukojemství ná
máme nic činiti. vratné; -cottfo účet o ná-

eutriiftell rozhoH:iti, roz- hradě II o odškodnění; -er' 
hněvati, podrážditi; ;id) _ fettutttis nález o náhradě 
rozhorliti se, rozhněvati se. n na náhradu; -frage otlizl,a 
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náhrady; -gcliiir náhradné, 
odškodné; -Uage žaloba o 
náhradu (škody); -fu~ ná
hradný kuk(u)s n podíl na ho
rách; -Hjtc seznam náhrad; 
-mettfe dodatečnán nádavko
vá známka; -maf1ftall měřít
ko náhrady;_paufd)aIeúhrn
ková náhrada, vvměrek n 

úhrnek náhrady; -~flid)t po
vinnost nahraditi škodu: 
-Im~is náhradná cena; -qui( 
tuug kvitance n stvrzenka 
na náhradu; -rente důchod 
náhradný; -fumme suma 
náhrady, náhradné, odškod
né; -tijei{llctcag částka ná
hrady; -l.Jec~auMuttg jed
nání o náhradu. 

eutidJcibcu Ulier et. rozho
dovati 00; e_H <Streit _ roz
hodnouti spori íiel) liber el. _ 
rozhodnouti se o č'm; -b roz
hodný; bil' 3H _bl' <Streital1ge, 
íeqenl)eit spomá věc, již dluž, 
no rozhodnouti. 

G!ntfď)ciilec rozhodčí. 
G!ltifd)eibuug rozhodnutí, 

nález; erftricf)teditl)e _ rozhod
nutí prvního soudce n první
ho souduj oóergerid)tlid)e,olierfl' 
gedcfJtfid)e _ rozhodnutí vrch
ního, nejvyššího soudu; mb, 
giltige _ rozhodnutí pravo
platné, konečné; e-e _ ergef)t 
rozhodnutí se vydává; ct. 
fommt ůltr _ něco se rozho
duje. 

G!ntfd)cibnugs-ad rozho
dovací způsob; -cin přísa
ha rozhodovací j -gcUltb dů
vod rozhodnutí n rozhodo
vací; -puuU rozhodná doba, 

obrat, krise; odstavec roz
hodnutí; -rcd)t právo roz
hodovati n rozhodovací. 

cntjd)icbCU rozhodn;}', pev· 
ný, odhodlaný, určitý; _cr 
~eiltb zarytý, úhlavní nepří
tel; adv. rozhodně. 

G!utfd)ieben~cit odhodla
nost, určitost, rozhodn ost, 
pevnost; mi! _ rozhodně. 

cut[d)fageu fid) zbaviti se, 
sprostiti se čeho; fiel) ber 3m' 
genfd)ajt _ vzdáti se svěde
ctví j nel) ber íBcanttlJúrtul1g 1'-1' 
~rage _ soud. ř. vzdáti se od" 
povědi na otázku; ficf) cibíid) 
e-1' !Sad)e _ odpl-ísahati se čeho. 

cntfd)Hertclt; fiÚ) ~n d. od
hodlati se, rozhodnouti se 
k čemu, ustanoví ti se na. čem ~ 
entícf)fofjeu jd11 cl. 311 tlílllt býti 
odhodlán, učiniti 00; ent' 
jel)foffen odhodlaný, rozhod
nutý. 

G!utfd)Hcf1uug rozhodnutí, 
nález; alXcr(Joel)fte _ nejvyšší 
rozhodnuti. . 

G!ntf Ú) rofi cnljcit rozhod
nost, odhodlanost. 

cntfd)Htpfclt uklouznouti) 
vymknouti se; uniknouti. 

G!ntfd)luf$ odhodlání, u
mínění, rozhodnutí, úmysl, 
předsevzetí; _ jaiien rozhod
nouti se, odhodlati se k čemu, 
ustanoviti se na čem; cin _ 
ftet)t fef! jest rozhodnuto; au~ 
freiem _ z dobré vůle. 

cutid)u(bbllc omluvitelnS·· 
cutld)ulbigcu omlouvati, 

omluviti; fidj l1li! o burel) et._ 
omlouvati se čim; ftel) - fafim 
dáti se omluviti. 
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G!ntid)ufbiguug omluva;! cnfjittHd)eu znemravniti, 
prominutí, odpuštění; vf-! zkaziti n porušiti mravy. 
vod; '.:ýmluya. I cutfl-1auucu odpínati. 

G!ntld)ufb}gUltgs - gCU1t~ G!utf"altltltug odepnutí. 
omluva, duvod omluveIil.! +' , 

omlouvací, omluvn;}'; -fadé I v ~u~fpinttelt zap.l·á~ati, za
omluvenka, -fÚ)rcillcu 0-. P,l'~stJ j ftcf) -. zapn~tl se,.vze
mluvl1;}' list, písemné omlu-IJlb, pov:ótatl, vyV1l10Utl se. 
venL I cutll-1reÚ)cu srovnávati se 

cntjd)ltJiuben mizeti, ztrá-I, čim, bS,ti přfřněřen čeruu; e-1' 
ceti be, :r.anikati. I íBitte, Ižnl.lartultg _ vyhověti 

cutjcubclt odeslati, vy-. prosbě, očekávání; e-111 'Uuf< 
slati. I trage _ vyhověti pNkazu, 

clttfe~bllr sesaditelnJ', splniti pl-íkazj bie ~Orl1l11111f~ 
cutfeticuj s. e-r !Sad)c _ bem 0iebantett _ forma budiž 

zbayiti koho čeho, odníti komu ooj přiměřena myšlénce; ben ge' 
S. c-(\ 'Umte~ o bom mmte _ l)egten Ižr\uartnltgen in jeber íBe< 
složiti, sesaditi koho s úřadu; [3ief)1l1lg _ s!Jlniti všeliká oče
'-'Oll ber mornnmbjcf)ajt _ zba-. kávánÍ, všeliké naděje; jeinem 
viti poručnictd; ent;e12t fein, 3tlJeďe _ vyhovovati (svému) 
iiC() - zhroziti se, zděsiti se účelu; ber 'J.lrei5 en!;).'rid)t bm 
č'ho, ztrnouti nad čim. Dr!(\berf)altl1iiien cena jest při-

G!tttfc~elt, G!utfc~uug ustr- měi'ena místním poměrům; 
nutí, zděšení, hrůza, úžas; -b přiměřený, dostatečný, 
G'ntjef211Ug b0111 )Dieníte zbavení vyhovující, patřičný, vhodu)', 
služby. příhodný; adv. přiměřeně, 

clttfe~ndJ hrozný, děsný, vhodně, dostatečně; bem @e< 
strašný. fe12e _ dle zákona, po zákonu; 

G!lttic~nďJfeit děsnost, bem 0iefef2e unD ber 0aÓ1fage 
strašlivost. _b l'egrilllbet podle zákona 

cutjiegcht; (e-ll íBrief _) a stavu věci odůvodněn; 
r07,pečetiti, otevříti (list); srovnale se zákonem a sta
sejmouti pečet (úřední) s ,eho; vem věci odůvodněn; cill 
rOZÍ'ešiti (hád,nku). ben 'J.lflicf)ten _be~ med)t právo 

G!utfiegeIltug roz-, odpe- povinnostem přimHené 
četění; _ bon <Sd)rtf!en roz- s povinnostmi se srovnáva
pečetění spisů. jící; bil' <Io).'ie ift bem Drigillale 

cutfhmcu fid) e-r !Sad)e vzpo- bolXlommCH _b opis shoduj e se 
menouti si nač, upamatovati úplně s prvopisem; _be Ižr< 
se nač; rozpomínati se, pa- Wirun[l pHměřené prohlášení; 
matovati se n.č. _bl' 'Ull\Vmbltllfl fillbcll přimě-

6:utfimumg vzpomenutí, řeně se vztahovati k čemu; 
upamatování se. bem _b dle toho. 
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cltífpriej'hm vyraziti, vy- cnttiinfď}cu vyvésti z kla-
pučeti, povstati, pojíti; au~ mu nZ bludu koho; zklamati 
ť-r (tl)c entfproiien z manžel- koho. 

ství poný. 6:uHiiufď} tttl ll zklamání. 
entfpringel1 (l)cr[ontnteu) po- eutluaď}jCtt odrůsti čem", 

cházeti, vznikati, pov;;tati vyrůsti, čeho. 
,čeho; uprchnouti, uniknouti, eutluaffnett odzbrojiti; [jcf} 
vyváznouti, utéci. '"' zbraň odložiti. 

cntftcgen počínati, vzni- entltla!Jrett zbaviti koho čeho. 
kati, pO\'stati, pocházeti, 6:tttltlíiljrnng zbavení. 
vzejíti; e(l entftef)t bie \3'rage cntltlaIben lesů zbaviti, 
jest otázka; e-e B'orbmmg ent~ odlesniti. 
fte(lt pohledávka vzniká. entluíiffcrbar odvodnitel-

6:ntitegen vznik, původ, ný, vysušitelný. 
počátek; e-ll \Brallb int _ llll~ etttltlíiffcnt odvodniti, vy-
terbriiďen oheň v zárodku u- sušiti. 
hasiti n udusiti. 6:utltlíiffcruttg odvodnění, 

cntftcljlcn (u)krásti komu co. vysušení. 
6:tttjtcljttug vznik, původ, 6:UÍluíiffcruugs.anlage za-

počátek; ilt ber _ v začátku. řízení odvodňovací; -arbcit 
odvodňovací práce; -bautcn 

6:ntftcgungs-att způso b odvodňovací stavby; -canaf, 
vzniku; -grnltb důvod vzni- ..;.grabc1t odvodňovací stoka 
ku, pohnutka; _gruut> bcr Gic~ n příkop n svodnice; -ftulit 
f1ilIl3iilimretltngen pohnutka, odvodňovací umění, drenáž; 
příčina důchodkových pře- -ftrcdc odvodilovací n vodní 
stupků; -ttrjllď}e příčina střída. 
vzniku. Ctttltlciď}cu uprchnouti, u-

entftcigcn c-r í0acf)c vy- téci, unikati, ucházeti; bcr 
stoupiti ,čeho; vystupovati, @efal)r _ vyváznouti z nebBz-
$toupati , čeho. pečí, uniknouti nebezpečí. 

cutjtenclt přeměniti, zji- 6:utltleiď}CU (ber (t1eftdeltat 
načiti; pI'evraceti, Pl'ekruco- etc.) únik, unikání (elektHny 
vati; zohaviti, znetvoÍ'Íti, atd.). 
zpotvol'iti, zpitvořiti co; ml, ~1ttluciď}ttttg uprchnutí, 
fteUte Zd)rift zpitvořené písmo. útěk. . 

6:utjteffuug bcB ®ael;\)erf)a1~ Ctttlueiljeu znesvětiti, zne-
tc{l pí'ekrucování, převraceni uctiti; e-ll 'l3ricf!er _ kněze 
děje n sběhu věci, znetvofení posvěcení zbaviti, odsvětiti. 
děje n sběhu věci. 6:nflUei!Jer znesvětitel. 

cutftúimcu ucházeti, uni- (fttflUciljUlt!1 zneuctění; 
kati, ubíhati, vytékati (o VZdll" zne~věcení, zbavení posvě-
chu, tekutině), Cenl. 

cutiucubcn o.dciziti, ukrá-
sti, odníti co; odvrátiti to. 

6:utlucnbcx zloděj. 
cutlucnbcdfď} zlodějsk}-. 
6:lttltleubung odcizení, 

krádež. 
cnÍlu erfcn načrtn ou ti, n a

vrhnouti; vymysliti co; e-ll 
5Sertrafl_ navrhnouti smlou vu, 
sepsati n učiniti návrh smlou
vy' sepsati náčrtek smlou
vy; c-e (tr1ebigllllg _ zdělati, 
načrtnouti, lIavrhnouti, vy
pracovati vyřízení; C-11 'l31an 
_ načrtnouti návrh, zdělati 
návrh. 

6:tttlucrfnu!J yj, @ltt\l.1urf. 
cntltlcrtcu el. zničiti n zleh

čiti cenu n hodnotu čeho; stla
čiti'n snížiti cenu č'ho, způ
sobiti klesnutí ceny čeho; U

činiti co bezcenným, zne
hodnotiti 'o; c-e etem.).1e!l11arfe 
_ kolek zbaviti ceny, kolek 
učiniti bezcennÝm. 

6:tttltlcrtnug "zn ehodnoce
ní, zničení ceny; -s-ftcmpc{ 
razítko na poštovní známky. 

6:ntluid'jCttc(r) uprchlík. 
cntltlidcítt rozvinouti, vY-, 

rozvíjeti, rozestHti; fot. vyvo-
láva ti; :rr)utlgfeit_ činiti se, 
činným býti, jeviti činnost; 
bie \Brant if! liirpcrliel; uub gei~ 
itig \)olIfoll1l11Clt enltl,lidcft ne
věsta vyspěla tělem i du
chem n jest tělesně i dušev
ně úplně vyvinuta. 

6:tttluidchmg rozvoj, vý
voj j rozvíjení se; fot. vyvo
lání; c-s-fiif)ig schopn.~· roz
voj e; -s-gang rozvoj, po
stup rozvoj e n .vývoje. 
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6:ntltlicffer vyvíječ; fot. vy
volavač_ 

cntluinklen ft ď} vyvinouti 
se, vykroutiti se , ,čeho. 

entluirrclt rozplesti, roz
motati. 

6:ntt1.1Ífrnlt!l rozpletení, 
rozmotání. 

6:ttiltloljmmg odvykání, 
odstavení. 

cntlUitrkligctt hodnosti z ba
viti, ponížiti, zneuctiti koho. 

6:ntltlitrklignug ponížení, 
zneuctění. 

6:uttuttl'f návrh, osnova, 
nástin, nákres, nárys, ná
črtek, plán, projekt; _ jmu 
Urtl)ei!e návrh rozsudku; _ 
altm 5Serí)anbhmg{lprotocolIe o
snova jednacího protokolu. 

elttltlttr~eht s kořenem vy
trhnouti, z kořen vyvrátiti, 
vykořeniti. 

6:ntltlttr~eluug vykol'en e
ní. 

cut5icgclt; S-nt ct. _ odní
mati odníti komu co; zbaviti 
koho če'ho; _osvoboditi koho od čeho; 
S-111 ©iffc _ zbaviti koho po
moci; S-llt (dum @e~art _ za
držeti komu služné; S-ll1 cin 
ílLecf,t _ vzíti, odníti komu 
privo; S-111 ba~ ®ort _ vzíti 
n odejmouti komu slovo; c-c 
®acf)e ber Q:rccntion _ vyjmouti 
co z exekuce; iiel; tel11 ~ienfte _ 
vyh)'bati se službě, službu 
zanedbávati, službu obchá
zP,ti; flel; bcr í0trafe _ vyhý
batise, uniknouti, vymknouti 
se trestu. 

6:ttt~icljttltg odnětí, ode
jmutí; _ c .. ~ @tlll1bftUď.Ci5 ode-
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jmutí pozemku; _ ber gra- ~ttttttdat v}'rok rozhodo-
buef[elt~orriiďun<J zastaveni n vad. 
zbave-ní řádného postupu ~llúcf(lppc obálka. 
(ř"dovéLo postupu, postupu eo lpso samo sebou. 
dle pořadí); _ ber lBeíJiiufti-
gnl1fJ ber ab,lalJer'reien lBrallt- cp~cmcr(iid)) pomíjející. 

" efemerní. lueineraenguug z ba \'ení výho-
dy nepoplatné výroby pá- ~j.1il:lcmic nakažlivá ne
lellky; _ lm @e\l.ler6e-l>ered)ti, moc, epidemie; -crf}cliung 
gnlli! odnětí živnostenského vyšetření epide~e; -ttOrma' 
oprávnění. Hú předpis o epidemiích; 

cllt~iiďcu unésti, uchvátiti, -ravpod zpráva o epidemii. 
pl-ivésti do vytržení; ťutailďt cpiklemifd) nakažliv5', epi
jetn bí·ti u v.ytržení; -D u- demickÝí _e Sl'ranf(leit nemoc 
lIášejíd, úchvatn}',rozkošný. nakažlivá, hromadná. 

~ntjiitf!mg vytržení, roz- ~pibcrmis pokožka. 
koš; tn _ gerat[)Clt roznítiti cpil:lcrmifd) po kožní, po-
se, nadchnouti se, přijíti do kožkovitý. 
VVtl-Žení. ~pHcli~cpadoucnice; -au' 

. cnt6ihtobnr vznětný, zá- fall záchvat padoucnice. 
palný, c hy tl av}', hořlavý. epileptickj'; -mittd prosLře~ 

~n6iittl:lbarfcit chytlavost. dek proti padoucnici. 
hoNavost. ' epiIeptijd) padoucnicí sti-

Cllt~íiuocn zapáliti, zažeh- žený, epileptický; _er ~rl1faf[ 
nouti, rozněcovati, rozpa-' záchvat padoucnice. 
lovati. ~pifeopat biskupstvo; 

cut6ihtbfiď) = cnt3iinbbar j biskupství. 
cin .pol,Jmut mil1ber _ ll1ad,len G':j:li50otlc dobytčí mor. 
zmenšiti chytlavost dr-eva G':).lod}c období, údobí, do-

dříví. ba, epocha. 
G':lttjihlllltug zánět, zápal. ~proul.Jcttc C'1-'l'ol>erl\!)rdjen) 

zkoumavka. cltt~i1.Iei na dvé, ve dví, 
na dva díly, vejpůl; -lm:ď)en G':pfomit horká sůl. 
rozlomiti; -lirillSCll rozdvo- cqutpicreu vypraviti, vy-
jiti II rozvésti; -gcfJCIt roz- baviS~, .vYbbrojiti, vystrojiti, 
děliti se, rozloučiti se, 1'0- opatntl. 
zejíti se; -rciffCu roztrhnouti; <:ťq-uipicr!mg V,) stroj, vý-
-fd-,!agclt rozbiti, rozraziti. prava atd. 

~quij.licJ:Uugl\l-licitmg pří
cltt~ltJcicu rozdvojiti; fid) - spevek na výstroj n výzbroj 

rúzd vojiti se n rozejíti se. II ošacení; -roitcu náklad na 
~ttt~i1.Iciung rozdvojení, výstroj; -vnufd)alc v}"mě

rozmíška, roztržka, rozbroj. rek n úhrnek na V}' stroj. 
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~qttitatiou (f,anc,) jezdění 
(na koni), jezdectví; _s-alt' 
jtaH, -$-iujtitut jízdárna. 

erad}tclt za dobré uznati; 
uznati co zač, pokládati co zač; 
e-e etreitjacl)e aur \í:lltjd)eibuug 
rdi _ uznati záležitost (spor
nou) za zralou k rozhodnutí; 
e-c 3lt líe\t'eijenbe ~()atiad)e er, 
l)elílid) _ pokládati skuteč, 
nost, jež má býti prokázána, 
za důležitou. 

G':raď)tclt uznání, náhled; 
lHtd) etgenel1l _ podle vlastního 
uznání TI zdánÍ. 

~rb,aheI dědičné šlech
tictví, dědičná šlechta; _nmí 
dědičný ÚÍ'ad í -attfaU ná
pad dědictví i -IUtfíJrnd) dě
dick}' nárok; právo n nárok 
na dědictví; _lutfljcH dě

. dičl1)' podll; -autrctuug. 
_autritt ujetí (se) dědictví, 
uvázání se v dědictví, na
stoupení (na) dědictví; -an$' 
ehtttttl:lerfci7uug dědické vy
pořádání; rozvrh dědictví; 
-linu dolování ve vlastním 
dolu; -bcfnguis právo dě
diti; e-bcrcd)tigt oprúvně
ný k dědictví, oprávněný 
děditi; _bcreHultg hor_ vy
měřování půdy k dolování; 
-liejll; dědičná držba; e-cigeu 
dědičn}'; -cigeut~ttnt dědič
né vlastnictví n jmění, dě
rličn}' majetek; c_cigcnt~iittt~ 
Uď) děcličn}'í -cinmtti1.lor' 
tnug odevzdání dědictví; 
_cinigltug smlouva o dě
dictví, společenství dědické; 
-ehtfcl;uU!J dosazení n usta
noveni dědice; C-$-crUíircu 

fidJ vh (frbs-( crbs-crHiircu)j 
-(s)-crUiirung dědická při
hláška; přihlášení (se) k dě· 
dictví; a6gegel>ene _edWrnng 
podaná pi'ihláška k dědictví; 
6ebingte, n1l6ebingte _edl1irnng 
výminečné, bezvýminečné 
pl-ihlášení se k dědictví; 
_erllarnl1g au.:l Dem _\Jertrage 
přihlášení se k dědictví ze 
smlouvy dědické; _erlHinmg 
(tu,;) bem @e;eile pi'ihlášení se 
k dědictví ze zálwna; _cr, 
rlarnng all!.l bem ~eftamente pii
hlášení se k dědictví ze zá
věti; _cructtltung dosazení 
n ustanovení dědice; c-fii~ig 
způso bilý děditi n k dědictví; 
-fii~igfcit způsobilost děditi 
n k dědictví n dědická; -faU 
případ dědění; dědění; 
c-fiiflig dědictvím pi'ipadl.ý; 
-fclHcr dědičná vada; -foIge 
dědická posloupnost; -folgc
bcfd)riinhmg o bmezení dě
dické posloupnosti; -folge
gcfct; zákon o posloupnosti 
dědické; -fofge-orounug l·M 
n pořad posloupnosti dědi
cké; -fofgcr dědic; -fiirjt 
dědičný kníže; _gang po
sloupnost dědickn.; \í:r\1.1erl>ul1l\ 
H.l .pallbel~geidjčijteí5 burd) _gang 
nabytí obchodu zděděním; 
-gcbur dědický poplatek, 
poplatek z dědictví í -gcbhtg 
dědické narovnání; -gelo 
dědičné; -gCltofS spoludě
dic; -gCltOjfcufd)aft spoludě
dictvo; -gcredJtigfcit právo 
dědické; _gertÓ)tsbcfii7erma
jítel dědičného soudu;_gruuh 
dědičný pozemek; -gní dě-
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dičn}' statek; -f)utbiguugs' meifter dědičný poštmistr; 
cib přísaha dědičné věrnosti; -j.Hllt-reÓ)t právo dědir'né 
,-(S)-illtercffeut účastník n pošty; -reÓ)t prá,-,) dědické. 
zájemce pozLlstalosti n po- právo na dědict\,;; právo 
.zůstalostní n dědický i -film' dědičné i -rcÓ)ts-ceifhltt po
merer dědičný komorník i stup dědického práva; 
-fauf zákup (,akoupení dědičného -reÓ)ts-Hage žaloba o právo 
statku); -folltgreidj dědičné dědické, žaloba dědická i 
království; -fraltf~cit dě- -reÓ)t$-ftrdtspor o právo dě
di čná nemoc: -fauD dědičná dické, spor dědický; -reÓ)ts' 
země; c-fiiu'bifÓ) zemí Jě- ulicdraguug převod dědi
dičn}'ch (se týkaJící); -faifeu ckého práva ;-regiiter po
zůstavení dědictví; -Iaffer zůstalostilí rejstřík: -rcute 
zůstadtel; -!afferht zůsta- dědičný důchod; -rťÓ)ter zá
vitelkai e-lafferifd) zůsta- kupní rychtář: -fadje dě
vitelsk.f', zůstavitelův; 130- dická věc, záležitosti -fÓ)id)' 
zůstalý; e_tafierijÚ)e -SHuÍJer 130- ttmg dělení dědictví; -fd)fei< 
zůstalé n zůstavitelovy děti; Ó)et podloudný dědic; dědic 
ť_lafierijd)e 5illitiN pozůstalá vetřelec; _ jdu dotírati se 
vdova; -faffuug pořizování k dědictví. nabíhati na dě
o jmění; -laffuug$ - reÓ)t dictví, vetÍ'íti se n vlouditi se 
právo pořizovati o jmění; v dědictví; -fd)Icid)erei do
-lebeu dědičné léno n man- tírání se v n k dědictví' 
ství; -leljeu$gut dědičné -fďmib pozůstalostní dluh; 
léno; -lebcu$l}cn dědičný -fe~ct' poEzovatel, závětce: 
lenní pán; C-IO$ vyděděný, -ftaat dědičný stát; -ftcnct' 
bez dědictví; ('-loje merfafien, dai'; dědická II z dědictví: 
id)aft pozůstalost bez dědiců; -iteuct-ii!lui\.lalent náhrada 
_lOíl fter6en zemříti bez dědi- n ekvivalent za dědickou 
ce; -lofigfcitodúml'ť; -mou' daň; -itcucl'-ausltlci$ prů
ardjie dědičné mocnár'ství; kaz dědické daně; -iteuel" 
-:-,ucl}mer děditel, dědic, pří- liefrchmg osvobození od 
jemce dědictví; -paÓ)t zá- dědické daně; -itoUcn štola 
kup, dědičn)' pacht: -ílllCí)t- dědičná II hlavní; -itoUen
lidcf zákupní list;' -pad)t- geliiir poplatek za dědičnou 
fd)HHng zákupné (= -3il1~); štolu; -1toUeU-1tculltcf devá
-l;lad)t-ucrtrag zákupní list tek k dědičné štole; -itiiUner 
'll smlouva, smlouva o dě- dědičn.<' štolník, štolař; -ftiiď 
dičný pacht; -j;laÓ)t-6itt~ zá, věc k dědictví náležitá, věc 
kupné; dědičné pachtovné; dědičná, věc pozůstalostní; 
-piiď)ter zákupník, drži tel dědictví; -filtfe dědičný II 

zál~upního statku, dědičný pamětní stl:peň zásek; 
náJemce II pacht}'ř; -poit- -tcnfc dědičná hlavní 
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ldollbka; -tflcif dědický 13 0 - I crliarntcu jíďl slitovati se, 
díl; -tl)cH$-forbcru1tg po-: smilovat.i se na<l kým. 

hledávka dědického podílu; crliarmclt~ltled, erbat'< 
_tl)cHltug. dělení se o dě- meusltlurbig hoden II zaslu
dictví, dělba, rozdělení dě- hující slitování. 
di~tví n pozůstalosti; -tljci~ erliarmHd) žalostn}, hod
llt1tg~-eutltmrf návrh na roz- ný politovánI, ubohv, nuzn}', 
dělení pozllstalosti; -tljci~ bídný,. špatn}', daremnS', 
hmg$-f(age dílčí žaloba dě- ošklivý. 
dická, žaloba o rozdělení ~rlianmmg smilování, 
dědictví n pozůstalosti: -tljt+ slitování, žel, lítost, milo
lmtg$-urhm))c dílčí listina sl'denství, útrpnost, soucit. 
dědická II pozůstalostní; erliaucu zbudovati, po
-tljeHult!'l$-\.lot'ld}t·ift pí'ed- staviti, vysta věti; vzdělá
pis o dělliě II dělení dědictví; vati. poyzbuzovati; potěšiti. 
-tiefe nejhlubší místo v do- ~rbattcr budovatel, zakla-
1e: _Htel.dědičný titul: C-ttlt, datel. 
fiÚ,i!l nezpůsobil}' děditi j erliauHÓ) vzdělavací, 13 0 -

-unfiiljigfett nezpůsobilost učný; povznášející, pHklad
děditi; -l.lcrglciÓ) dědický ný; potěšitelný. 
smír, dědické narovnání; ~rl!auttug vystavění 
-uerlJtluDluttg Í'Ízení t)'ka- -~-(lltďJ zábavná kniha. 
jící se dědictví; -I.lcrmiid}t, U:rbc dědic; ~rbht dědič
Ui$ (dědickj'1) odkaz; -UCl" kaj gejeiJlicf)er _ dědic ze zá
mogclt dědické jmění, dě- kona; teftame11tarijcf)er _ dědic 
diet ví; -\.ledrag smlouva ze závěti, testamentov}', 
dědická, smlouva o dědictví; závětní; $ertragé_ dědic ze 
_I.ledretcr zástupce pozů- smlouvy; ÍJa!5 _ dědictví; S, 
stalosti II dědiců; -ucr5iÓ)t al\3 _11 o 3um _11 ei11jelleu o cr· 
vzdání se dědictví; upuštění l1Cuuen ustanoviti kollO za dě
od dědictví; odřekl1l1tí se dice n dědicem; du _ autreten 
dědictví; -bct'3id)Heiftltug nastoupiti dědictví, ujmouti 
= _\)er3iclJt; -5ius zákupné; se dědictví, uvázati se v de
-6ht$-bricf list zákupní; dictví, ujmouti dědictví. 
-3ÍltS-gUt zákupní statek, crliclt děditi, dědictvím 
úročně dědičný statek; -6tU$- nab}7ti; et. \)On S-m _ zděditi 
ljerr pán úroku dědičného; co po kolU. 

-~ins-lltaltn dědičnS' úroč· ~rbclt-eiltberltfun!l svolá
mk, zákupník, emfyteuta; ní n sezvání dědiců; -{ofig, 
-~hts-l.Jcdt'ag smlouva zá- lcit bezdědičnost, nedosta
kupní n o dědičný úrok; tek dědiců; ",l.lot'rnfUltA$
c-&imzHiňJ (= Cmpl)i)tclltijd)) cl:liet edikt svolávající dě-
zákupní, zákupnick}'. díce n o svolání dědiců. 
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6:rbes· erbe dědic po dě
dici, dědicův dědic. 

crbictcu nabízeti, nabíd
nouti; 1íťf> 3ll cl. _ nabízeti se 
k čemu. 

crbiettfl volný, ochotný n 

ochoten, hotov k čemu. 
6:rbietung nabídka. 
crbittclt vyprositi co od koho, 

doprositi se, doprošovati se 
koho oČ n 'eho na kom; eróctencr 
3eugc dožádaný svědek. 

crflittcrlt rozhořčiti, roz
trpčiti, rozhněvati koho; cr" 
bhte!! rozhořčený; er6ittert letn 
býti rozhořčen. 

6:rliittcnmg rozhořčení, 
roztrpčení,rozhořčenost. roz· 
trDčenost. ' 

'crbHd) dědičný. 
6:rbHď}fcit dědičnost. 
6:rb!htbuug oslepnutí. 
cdm~ď}ctt rozlomiti; dne 

~{)ilr _ vypáčiti dvéře; dn 
0iegeí _ odtrhnouti pečeť; 
vrhnouti, zvraceti, dáviti. 

crbtiugcu = dn1íringen. 
6:rbs· (>TOV. též 6:rb )-abt~ei" 

ÍlUtg oddělení dědictví; -alt~ 
ua~l1tc přijetí dědictví; -eut· 
fediguug vybytí, odbytí dě
dické; e-ťdfiirťu fiď) při
hlásiti se jako dědic n k dě
dictví; crli~ermirter @:r6c dědic 
přihlášený n přihlásiv~í se 
k pozůstalosti i -edliirlmg 
viz 6:rbCs)-edliirultfl; -lluote 
poměrný díl dědictví n dě
dický, 
, 6:rbfdhlf~. dědi~tví; angc" 
la[cne _ pnpadle, napadlé 
dědictvÍ; _ Clntreten nastou
piti dědictví i _ au~fcl)ragen 

zříci se dě.dictví; _ iu ~cnt! 
ucljmC11 ujmouti dědictvl. 
uvázati se v dědictVÍ; ~ciíi2~ 
neljmung ber _ uvázání se 
v dědictví; ~eniii2ung ber _ 
užívání dědictví; @:inantluor. 
tml!J bcr _ odevzdání dědictvÍ: 
nl9wbe _ dědictví posud l1e~ 
ujaté; Durdí _ 3uia[en pHpad
nouti dědictvím. 
. 6:rbfď}ufts-uttuafplte př'i
Jetí dědictví; -llufJ.ltud) ná
rok n právo na dědictví' 
-ausciuuuilcrieliuttg roz: 
vržení dědictVÍ; -uusfof. 
!Jung vydání dědictví; -effee< 
t~1t l,novi~osvti ,n svršky dě
dlCke n zdedene; -entiaguug 
vzdání se n zřeknutí se dě
dictvÍ; -geflih:en dědické po
platky; -fauf koupě dědi
ctvÍ; -Huge žalo ba dědická 
n o dědictVÍ; -lltaffe pod
stata n soubor dědictvÍ. dě
dictví, dědické jmění; -~fle~ 
ge opatrování n správa dě
dictví; péče o dědictví' 
-pf1egcr opatrovník dědictví; 
-lad)e věc k dědictví nále-
žitá; věc dědická; -tbeihmg 
rozdělení dědictví; -l.H~tfit~ 
gung závětní n dědické opa
tření n ustanovení: závěť' 
-ucrmogett dědictví. jměnl 
dědické. ' 

6:rbfc hrách. 
6:dltf)um dědictví. 
crlitljiimHd) dědičný, vlast-

ní; _cr ~eril2 vlastnictví (zdě
děné). 

6:rb-ubtifs strž; -ubrut~ 
fd)tmg sesutí země, svalina 
smyk země; -auiď)uttuttg 

Nezbytnou pomuckou pro každého osvíceného Čecha 
a spolehlivým rádcem ve všech {lkolnostechje~t 

i!lustro'\aná encYKlopaeoie obecnýcb. věaOlllostí. 
Enéyklopaedické vwěl';nÍ jeví se prerlevším a hlavně 

ve všestrannosti, tedy v tom, že iednu~U-,ec devcne se 
.. stejně, neb aspoii příbližně stejně vyznati ve více oborech 
vědeckých. Tato všestrannost, řídká v dobách starověkých 
stala se v době nové všeobecně platnou a všude požado: 
v~nou podmínkou, be~ níž ,~emůže obstáti žádný jedno
tllvec bez ohledu na Jeho ZlVOt nebo zaměstnánÍ. Proto 
staly se. II všech národll encyklopaedie jakožto nejlepší a 
iedir:~ prostřeak:r ~ dosažen~ všestranného vzdělání spisy 
nad Jmé obl, benyml a póknlCova!y ve svém zdOKonalení. 
.ov Ce~ká. enc'yk:l~paf~i~L Otti'!V S~ov~fk m~učný. je 
JIl: nym chloubou ceske lIteratury a Je dIlem vskutku ná
rodním, jak \idno Ci; veliké řady spolupracovníků. Všecky 
obory věd JSOll v díle tom z9stoupeuy, zvláště stav kul: 
turního a politického života, pokroky techniky, zemědělství 
průmyslu. přírodovědy, zdravovědy, výsledky cestopisnvch 
výzkumu a všech oborů lidského ba dáni i důmyslu. -

Otevřte Ottův Slovník naučný k potřebě jakéhokoli 
poučení a dá Vám odpověď na každou otázku, rozhodne 
každoll pochybnost, rozlušti každý spor. Ottův Slovník 
naučný je jádrem všech věoomosti. i může nahraditi celou 
knihovnu. Dejte předlHlst dUu českém!! a odbirejte i 

jen Ottův S:llvnik naučný. dli,) domácích 
se eG do iÍphHlSti věci českých a 

nemůže. 
naučný" vychází v seš. o 40-48 str: 

Cena liieŠŘtu 3~ kRO. Pro větší pohodlí pp. odběratelů 
přijímá se též předplatné a sice: na 10 sešitů 3 zL 60 kr., 
poštou 3 zl. 80 kr., na 20 seš. 7 zL, poštOIl 7 zL 30 kr., 
na 30 seš .. 10 zl. 50 kr., poštou II zl. - Desky na jedno. 
tlivé díly 80 kr., poštou 90 kl'. 

Veškeré a díly jsou dosud na, skladě a 
obdržeti též na :r.n.Ělsič:l."l.i spláí:.l;;:;y. 

Objednáv-ky přijímá každé knihknpectví, zejména .však 

J, y 



Sló2fe:n/spoleěnolt 'pecljvon Pr3eÍ . přeěetnýchúč~ncll 
zn1ilcfi. jánka~esk~hói ň1ímllckélí&jenpvý slovník spec 
! e h li v Ý ma d oko tl alý ni t; ád c em všec!i,kďož překlá4ají 

;;t;.němčiny,nebo ~stllaiem'němeclfého jazyka sezabÝ'\'ají.; 
lNěme~, znající'výrazsvé mateřštiny; chce-li jej ěesky . 
ztlumoěiti, ,najde tu DPzpeěně slovo správné. Možno.ficiiže 
dílo vyč er.páv á vš ách \ln ma);;ériáJ.oOonj azykťt, po

'kudse810vní~óvě .obsáhnoutidá~;ppravapřizpťtsobet\aosvěd~. : ••. " 
'jíenémethodě slo-vní!m Sacha-Villatoya, léč přesto Je slo~nik 
dílempůvo,dním. Terminologie tec,hnická zpracována tunalí:o ' 
dósuď. nikde. Část grammatická je vtěsIlémstykns.Mstí. 
slovníkovou,Ve slovníku JSOU ohllažen~: lil 10 va,f'rás e. pH •. 
810v1 li pořekadla němec'kái cizí sl,ova;:Místopis, 
hor 0- li vod o p i S jSbu v differeneilÍlnÍdh 'výrazech zastou
peny •. I mo~dernívýrllzyzob().rus..am 08práVY,'po li-
tiky a, rhnýchnaříz.enf'véi'ejnýeh ll'pr'ávně hou 
uvedeny. ", ..... ' .' .' ..•... ..,' " .... ' ' ....... . 
" . SlovnÍk na, talID"ých. zákiaaé~hz.IlJQžený Il,.dv.kladněď 

zpracovaný je-.di! eUlp ril. literatur u. i p r.a~. tfc Jr ýž i' 
v otvysocedfd eži tým, 'bamužlÍ().řÍci,je:toj édiný 
s práv~l. p.unťenh'čiěes k,é . li ně'/lleeké:-'Il-eš,keťé 
školy.a . ú~tavyvzd~la,ací,knlhovnyvéřejné .aďsoukionié;: 
úřad1. státní' a8amosprávné,zá~ody-. príímy-sI(jv.é, obchOdní ". 

. a hospodářské, a. konečněkaždy vzOěŤanýjednotlivecna-

. leznou' vnovém·.slovnik,u' pomůc,ku·.y·každ.ém 
. ohledúc-ennoua u,ž,HeČnou.. . ... '" 

"Něm~ckoiíeskt slil-vnik" . vychází v.sešitech 
. le.x~8D. po 40kr ... <:Mkeffivyjďe a'si .65 s,ešitft. 

!ze i poštou na 5 seši~íí2zl., I1,l1.10.seš.itů4 zl. 
,dání polile!Se sešit. na ukázku. / ... ' ........ . 

Din. dosud vydat,lÝ ob88hujeh~.sla 
1374str~)CeiÍld4z1 •.. ve ivláštni pévné 
DésKylÍa každýdíl,p.9 I.zl:.. .' . 

., . . NaRladatelsfird,'Qfljy 
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-~bt~cHmt!I oddělení odbor- -úCtitihtbigcr odborný zna
ne n odborové: -aUZDtuď lec; -Illcd odborné dílo. od
odboru,ý v};raz; ':'auzjtdhmg borný spis; ,tav. hmzdění 'pře
od!?orJ;a ,vyst~,::,,; -bau pfe- paž~ní; žebro':Í; -luetf~Ílalt 
l?~zovam.; -!JCl)otbc odbOrE}' stro,1ba hrazdenáj -Il.lerfs
umd; -bdhuug vzdělání od- btiiďc příhradový most. 
borné; -Maít odborn'Í' ča- -Il.lcrf~ -gcwiHbe klenba c1~ 
sopis n listi -lítief schrán- }JHhrádek, klenba do že
kové, příhrádkové psaní: broví; -1l:letf~-tti'Í!,!et nosník 
-COttttllle odborný dozor; p,říh1'ádkový; f-Wiffcnfd)aft< 
-;:Ut~ odbOrE}r kurs n běh; lid) odborně vědecký' -;cH-
-l:ll.'lccut odborný učitel i -fU· fd)tift odbol'l1ý list ~ časo-
tet filtr přepážkový, filtr pis. 
e~ažový; -llc!Jiir příhrádeč- iJíid)er-auffat; příhrádko
ne; ~oplatel~ příhrádkovÝi vý nástavek; -Ct6eugcr V}'
poplacek za lIstovou schrán- robce vějířů; -fa6tif tovir
kl:; -gcbiircu-rcgiftcr rej- na vějířů; -.Jeu#cr vějířovité 
stnk poplatků příhrádkov}'ch okno; -geltclI-ct3cugcr y{,. 
n vopř~~rá~ečnv~ho i. J-gentii# robce vějířov,\'ch koste'í'i 
pnmerene, pnstoJne; -gut- -fieluiil:!Jc vějířovité klenutí' 
ad)ten odborné n znalecké -l)ihtllfcr obchodník vějíři: 
dobrozdání; -Ie6r-auitaH od- -mad)ct vějířník, v}'robc~ 
borné učiliště. odborná ško- vějíi'ů: -mcijtct vějířnÍk' 
la; -fd)rcr o'dbol'l1;Ý uěitel; -fdJmiidcr ozdobník vi§iířl'lV: 
-nt!!ttu ° db.ol'l1í k, znalec; fad)HdJ odborný; _e '2frtifeí 
-maltUCtgertďjt soud znalec- odbol'l1é články. " 
k}'; f-miiuuijďj odbornický, ffacit lat. součet, úhrn' 
~l1aleck},; -mitgHeb odLorný souhrn; v}7sledek, konec; 
clen (komise); -.\.Jtiifultg -protecoU výslední zápis 
odborná zkouška ; -rcd)- (protokol), 
lmug~-abtljciIlt1tg odborn é iJa91.llt-lthlf3Wctf válcovna 
účetní oddělení; -rcd)mmgs- ~ válcov}, stan na fasonové 
bc~mttťment odborná účtár- zelezo. 
na; odborné účetní odděle- faQounierett fasonovati, 
ní; -~efctc!tt odborný :;;pra- upraviti co, 

vodaJ :' referent; -tegiftra- fftl901mictct fasonovač, 
tur SpISovna odborová n dle vzorkovaii . 
9dborů (spořádaná); -idJule iJacjhnHc lat. snímek. na • 
skola odborná; -idjulll.lcfen poJobení, odlitek (písm~,ru
odborné školství; -iiubien kopisu); f-adig snímkovitý. 
studia odborná; f-ted)uifd) ftldcu - mítflig skutkům 
odborně technický; -tmtct< (skutečnosti) přiměřený 
ridJt odborné vyučování; skutkov-<r, ' , 
Něm.~česká terminologie úřední a právnická. .J 29 
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~atthnt strana. ' di.e.; -uodcfuu,1J čtení II před-
factii:ís sti'&nllick,j'-. . naska fak.ultm. 1'< 

fadifd) skutečný, pravdl- ~a~ť~ÍJ:u))Uug, ,s ;az n 

vý' věen',. faktick{·; _e iBe~ propletam II provazam n spo
ll1e~flllhl vě~ná pozn~mka; _cr jení osnovy a out~u,; -bru.d)~ 
iBefii3 skutečná dražba. t~ťn zlomek l;ltl; -cm: 

~ilctor správce ob~hodu jtclhUtg o~novo~e ,ses:av,em 
n závodu. dílovedouCl, ob- n se stavem ~hoduv, -.gdtl1.?lt 
chodvedoucí: činítel, půso- váha choduv; -;lľíH, poset 
1 'tel' chodův (ve tkalcovstvl); -6arj~ 
Ol ' , h dO .... f 
~actorci skladiště (ku- ler člt~tel c. ? uViv;",5.a~4u~t~ 

pecké \: faktoi'stvÍ. faktorie: počítaalo mtl; pOCltam mtl. 
-uorfte'fJct lJl'edstáven,j" (ku: fiiÍ)íg způsobilý k č:~u, 
peckého) sklad~štěv' SC,h?pný k čemu. n ~eho;. - o 1ť1l~ 
~actotum vsedel; pravá by'~l s to,. aby;" ~t~)_ zpuso 

ruka: faktotum, blly k ceJ chov a_11. 
~aťtum pHběh, skut~kj ,~~Í)tgfc!t s?hopnost,_ na~ 

í:a~ ijt _ tomu jest skutecne dam, :ópusobllost k o cem~, 
tak. to jest věrná pravda; -s-l:I.chet ,dekret. zpusobol
de 'facto skutečně, lostl; -s-llti'fom dIplom Zp,l-
~aetur úče~ (o zbo,ží), f.ak- so~ilosti. ," . '" .' 

tura: -{lud) ±akturmk, rak- raijnbeu) :;S'f au) ,.J. '; !laCl) 
turni kniha. kniha účtů ku- S. _ pátratI po kom, stlhatJo ~:ho. 
peckých II ]1a účty kupecké. ~a6ltcn-a~s.fet~cr _ pUJco-
~actura (~attur.a) = ú'actur; vatelv pr~P?ru, -IlU~l~~ď1tl!g _betrag účtovana suma, vy- vztycovam korou~vl, _Cll:! 

náška. přísaha korouhevlll in -fí~djt 
~lldUtCU - bud) = ú"Ctltr, opuštění waporu; -fll!~itt!lCr 

buc!J. sběh; :{ctlJauf~!lrt pUJeovna 
ftlCturicl'cn J~~turovati, pr~P?ru; :-ttagcy p,rap~-

účtovati, vydah ucel.. recmk; ~íucdlc svecem pl a-
Facultas schopnost, vlast- poru. v , 

Dostj možnost; _ docendi po- ~iHlltt.idj praporecmk, ko-
volení učiti. rouhevmk. . 

~acuHiit fakulJa., ,.~afJt-"!bt~ed~ng~ hor., lez-
faeuHllttb mozny, volny, na n, pl:~cbodl1l linehl~dka; 

dle vůle, nezávazný, fak1rll- lezny zacll1, lezne ?dd~le:1J 
tativní. v šachtě; -{la~lt Jezdlšte; 

~ae1tItiit5-bccatt děkan fa- jízd::á v dráha; v?z0vá c~stfl:, 
kulty; -tlccrd falmltpí ~e: vozlste;o -beglettuUJl$l:!tC~t1~ 
kretj -gutad)tClt dobl'e zdam p:št. v pruvo:!-n~. sluzl}a l~J.l 
fa\' ulty; -ntitgHcl:l Cle,n fa- ,p.zde; -?CJP}~1.t.tguug levneJ
kulty; -fhtl:licn ťakultm stu- Sl n lacmeJsl J,zdne, dovoz-
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né i sleva n snížení jízdného -j.J(au jízdní h'td; -i'!au~ 
n dovozného; v}'hoda při ÍJc6c(f pomůeka k jízdnímu 
jízdě; -\JegihlftigUl1gs - au' řádu; f-l.Jlattmiifiig dle jízd
Il.lCifuug poukázka na sníže- ního i'ádu; f_l-

'
fanmii\iiger Eng 

né n lacinější jízdné, dovozné, pravidelu3' vlak; -port vh Úal!,' 
na slevu jízdného n dovoz- jl!»)t (sa.mostatné heslo'; -j.JrcHl 
ného; -\Jetticfl vozba n do- jízdné, jízdní cena; -ptCts
pravaj provszovál~í jízdy, úcgtinftigung slevajízdného, 
voz by; -bet~tefl~untte! '1'0- výhoda při jízdném; -ptCtS
zivo, dopravní prostředek; ermiifiiguug snížení jízd
-ÍJogen důlní denníkj -Iirtiďe ného; -prcts-taIidfe přehled 
stav. chodba n výjezd na le- n tabulka jízdného; -prei~
šení i -budj důlní denní!;:; tarif sazba jízdného; -~al:l 
-\Jitljuc povalek lezný n velocipéd, bicykl; -ral:l-adi, 
v lezné šachtě; -caifc po- fc!ljiiuMcr obchodník velo
kladna k vydávání jízdních cipedovým zbožími -~ab
lístků; -llic!e mostnice; er6CU$crvýrobce velocipedů; 
-frei6cit volnost jízdy; ~tall-Tn[Jtil továma veloci-
-fuijtfaf$ voznice, sud k pi'e- pedů; -l'nl:l-ljiinl:lfcr obchod-
vážení piva; -gcbih, -geli! ník velocipedy; -rall-mad)Cl' 
jízdné, povozné, dovozné; v.ýrobce velocipedů; -tab
mostné, plat vozky; -gcfe~ fd)lťlffer zámečník veloci
gculjeit povoz; -gelcifc ko- pedů; -rabcr - ~cpatatur' 
lej; -gcrcťÍ)tigfcit právo ku fd){offcr zámečník pro ve
pi'ívožu; -gefd"jll.lhtbigfcit locipedové správky; -tauIU 
rychlost jízdy; -řade jízdní vozová cesta, úvoz; -rcdjt 
lístek; a6geftreiite _[arte upo- právo vozové cesty; právo 
třebený jízdní lístek; -ťal'~ jezditi n jezdění n jízdy i po
ten-aU$gafJc y)'dej jízdních br'ežní právo; -faHcl lezná 
lístků; '::'fn~teu-ge\Jtil' popla- šachta n jáma; trať vozní; 
tek z jízdních lístků; -far' lezné oddělení v šachtě; 
teu-rcuifiolt přehlídka jízd- -fdjadjt ]'ebříková šachta; 
llích lístků; -fojtclt pov0zné, -fd)Cht ž,l. jízdní lístek; 
jízdné; -foiteu-úetgiitttng -;djeht-bttdJ kniha jízdních 
náhradajizdného; -lunit lez- lístků; -fd)ciu-bcft žel, se!'"t 
11,\' stroj, lezostroj; f-liifj1g jízdních lístků; -fllitc \l)ť(f)~ 
nedbalv, neopatrnv, nepečli- fe!u přejeti na druhou stra
vý i f-fiiHigcr-weHe z nedba- HU i -figua!jízdní signál n llá
lOf\ti, z opomenutí; -fiiifíg' věst; oznam jízdy; -(fťucl'~) 
fcit nedbalost, neopatrnost, fpri~c jízdní stříkačka; 
nepečlivost; -lttCijtCt lodní -itraf;cvozová cesta; -jtrel'fe 
mistr; -orl:lmmg jízdní l'ád; trať jízdní; -ftu~r-cl'~cugCt 
-vad oboz; vozoví, vozy; výrobce jízdních stolic n sto-

~H* 
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lic na kolečkách: -ftuube 
hodina jízdy; -tarif jízdní n 

vozní sazba; -ta~e jízdní 
sazba; _trmnnt lezné oddě
lení (v šachtě); -ub~rfJcutClt 
hor. lezná do vrchní sUída; 
-I.JCtÚot z~kaz jízdy; -waffel: 
jízdná trat vodní; -wcg vo
zová cesta; -ll.leg-fel:l.Jitui 
služebnost vozové cesty; 
_;;ctt čas jízdy; hor. čas prá
ce v dolech; -5eug vozidlo; 
vůz, povoz, pramice, člun, 
vor. 

~íif)t-úcftíiubeJ: přívozník, 
majetník přívozu; _Ilootpře
vozn:!" člun; _gerJur, -gelb 
převozné; -gcl:ed)tigfeit prá
vo převozní; -maltu přívoz
ník; -~J:llijm prám; vor: 
-fdJiff převozná loď; -lcH 
smvčné lano. ' 

rÍtfJrllat~ sjízdn,}:, splavný; 
,,5BClI)n _" ,el, "trat sjízdná". 

fiil}rbeu hroziti č,mu, ohro
žovati co; bie i!fientlili)e Drb~ 
llltng _ ohrožovati veřejný 
řád. v 

~iifJtC prám; vor; pří voz. 
fafJteu jezditi, jeti; in bie 

@ntbe _ jíti n choditi n jez
diti na dl II ; pí'evážeti; (!lIT 
eiuClnter _ vraziti na n do 
sebe; projeti; llaru et. _ sáh· 
nouti po čem; \Niter _ jeti 
dále; enlla~ \ClI)ťm lafjm opu
stiti, zůstaviti co, zříci se 
čebo, upustiti od čeho; la\i3 bie~ 
jen 'lrrg\1l0911 _ pUSť mimo 
sebe toto dOHmění; S. lobt -
pf'ejeti k n do smrti koho; 

Hli) - vézti se; un\.Jorfiď)ligei3 
~_ unb lndtett neopatrná, 

neprozřetelná jízda yozmo 
a koňmo; -l:l potuln:<-, tou
lav:!"; pohybliv,f, pohybný; 
_bes @llt movitost, sn'šek, 
statek movitý, vohybn:J\ věc 
movitá, pohybná; _be~ ~30itamt 
jízdní (vlaková, lodní) pošta. 

~afJnti$; pl. fS'a9rniffe sn ch
ky, svršky, movitosti, jmění 
pohybné, ruchomé, movité; 
-ltlCd cena svršků n movi
tosti. 

~alit:p(Jft povozná pošta; 
dostavník; -aúfedigung vý
prava n vypravení pošty 
povozné; -allfet:tiguug;il
l.Jerfaf)ren postup p'H v}'pra
vě povozné pošty; -abgabe
!lcfd)dniguug dodací stvr
zenka pošty povozné, s-, po
tvrzení o dodání zásilky 
pošty povozné; -núgabc
bfcuft služba při dodávání 
pošty povozné, dodací služ· 
ba pošty vovozné; -Cibgnbe~ 
1.ll:l.1tOtOU zápisník o dodání 
pošty povozné; dodavací zá
pisník pošty povozné; -aú~ 
gabc-id}Cht dodací lístek po
vozné pošt~; ;--abgcmg (am 
Snl)altc, al11 @e\mď)t) schodek II 
úbytek (obsahu, na váze) při 
poště povozné; -!lufgnbe
~.H'otocoU podací II přijímací 
zápisník pošty povozné; 
-cmfgnbc-fd)cht pbjímací n 

podací lístek pošty povozné; 
_nuhtaÍ)ľltc-btcnft přijímací 
službapoštypovozné; -aU$~ 
fuflr-fcnl:luug vývozná zá
silka pošty povozné; -au;il~ 
f d)nc~ttltg \.Jon ber íBefiJrbewng 
vyloučení z dopravy poštou 
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povoznou; -befiirhetltltg do- ! -fadienmg třídění ro z tři
prava po~ty p~vozn~. n po-I ďování pošty .l2.0vdzné (dle 

StOl\.p,OVO}110U, -llcl,utJ;tmg j"'tanic); -laget-fttlt uschovací, 
pouZltl posty povozne; -beu- I pi'echovací llnlta n doba 
td pytel pro yoštu povo~- I poštypovozné; -uad)uaÍjmc
nOL:, pytel posty ,pO;OZ:I~; I fCl!:tntltg dobí~ková zásilka 
-!leJett~hmg opa~ren} zaSI- I posty povozne; -ot:l:lmutg 
le~ posty P?vozne nalepka-I ~ád pošty povozné; -pafct 
m,l; ,-(l~~adteru1tg 'pvoroVl;á-1 balíček pošty ,povozné; 
'lam zas,lek s uctovmm I-vodo, -\.lťlrto-gclírir povoz
se~n,:men:~ pošty povozné;, né; poštovné za poštu pOc 
-~u~tttljr-1e1t~ttug dovozl~á i voznou; -lHldo-tarif sazba 
z::,slJJi:a .... posty, povozne; I povozn~ho poštovního; -tcd)~ 
-r,raťÍlt-.ltuď zll;sllka, POYOZ- ttUug$-lť1U1:uaf účetní den
!;;', z8;sllka II pl'e~met II zbo- nÍk pošty povozné; -teto Ut:
Zl post.}' po':',ozne; -f!'}lltco I fCUlllutg zpáteční zásilka 
poYo~ne (postovní); -tta1t~ I pošty povozné; -tuďfd)ciu 
ro.ll!te~t sC,hodek pO~,toVl1í-1 zr;áte~ní lístek pošty povoz
~o ;,o;vozneho; ,-gellut po- I ne; -lC~Dlt~tg zásilka pošty 
~tO\ ne v po'lc:.Zl1l) -gegc1t~ I povozne; -1 cnbttttfl-l1egrctt~ 
ltaltb vec ur.c~na pro, poštu I abtejfe průvodní 1ístek na 
povo~nou; zasllka posty po- I zásilku pošty Dovozné: -lCtt< 
vozne;, -gcwi,d)~$ - Ílcf.d)t'iitt~ I bmtgeu-chtjaimu!ung' burli) 
fuug o o~nezel1l yahyph poště ten l'al1blnieitra)1er sbírání z á
po;'ozne; -l)artuug ručení silek pro poštu DOVOZ110U 
posty l?Ov;oz.né n. při !;loště přespolním listonošem ; -ftiiď 
povoznei_t!tlt!Ut~t'?1t navod, předmět n zásilka pošty po
na\'ede~11, poucem, Il1strukce vozné; -tarif sazba pošty 
pro postu, povo}nou; -j(lu~< povozné; -trauspod dopra
U!1f cl8!::u!;: P,osty povozne; va pošty( ou) povozné(ou); 
-l'art,e 1;Ct?yl1l s~zna:};12ošty -tril~s,pott-beJ:mitt!lmg ob
povozne, uctovka,. tndenka, staram dopravy postou po
karta; ::-fattclt-etJt\)e!~3-ljal~ voznou; doprava zboží po
ttmg pl'ehled II eVIdence štou (povoznou)' -iillerfiilj~ 
ka:'et,o pre,hled účtovl;ich se- ttmg převoz pošty povozné, 
Zl1aJ:'U P?sty,pc:.v7zn~ i. -fn~~ d;?voz poštou povoznou; 
tett-ld)hq;il zaverh:a uctovm- -ullergaúe odevzdá(vá)ní po
h? s,ťznamu pošty poyozné; šty(ou) povozné(ou)j -ubcr< 
zaverka karty; -fartcu- uaf)me přejímání převzetí 
IJ,J~d)J~! - ~e~fcrJt vz~,jenm~ přijetí pošty(ou) pdvozné(ou); 
v,~ m~!1oval1l ~~a.leml1B, -bedegt dopravní styk n do
vymena, kar~t uctovnl?h pra,:a pošty povozné; -ÍlOt:~ 
seznamu (posty povozne); fd)ttftcn předpisy o poště 
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povozné; -bcrjdHnfs závěra 
pošty povozné; -bcríJ,icd)s~ 
hmg záměna pošty povozné; 
-il.JcifJicf;ucdcgr vzájemn}' 
dopravl1l styk pošty pu
vozné; vzájemná v.~71nena 
mezi poštami pGvoznýmí. 

6afJd jízda, cesta, plavba; 
hor. í'ebhk šachtovv; chůze 
na důl; vozná stř{da v z~
kladce; -aMljeHuug ře břo vá 
n lezná přehrádka, Jezné od
dělení v šachtě; -funjt leznv 
~troj, lezos troj; -Ehtic trať 
Jízdní; -maf1, -mcifcr jízdo
měrka; -fd)ad)t řebi'(ík)ová 
šach ta; -uutcrbrcd)lmg žel. 

přerušení jízdy; -lmtcrncfJ~ 
muuf! mty ecen podnikatel
ství jízdy na jezerech. 

6aljrte stopa, šlepěje; hor. 

ft hJ:-ík šachtov}', řebl·. 
6alj1.'tmg cllllze na důl n 

do dohl n do hor; lezl1é od
dělení v šachtě. 

ijaifcm: st;ůjce, původce. 
faít accompli hotová věc 

n událost. 
fa!dtlifdj f"lcidický; f"lci

di" qua~ta ťalcidick á čtvrtina. 
ijaf{ pád; spád, sklon, 

svah; pHpad; neštěstí, po
hroma; pád (dobytka). mor; 
\)Oll _ ll! _ případ od případu, 
v každém p:l:'ipadě zvláště; 
ln aUen ~aUen, lU jebem _c 
vždycl,y; in feínem _c nikdy; 
~nDiillid).tClt _c{\ bude-Ii libu; 
Ull \)úrltegenbcn _c v tom to 
př~padě, tu, tentokráte; fid) 
aUT affe \3'affe gefai!5t l11ad)en 

býti pnpmven na všecko: 
aur jeten _, jetenjaff0 na vše~ 
chen způsob, každým z]lú
sobem; auf [dUCll _, leiilen~ 
fa[;3, !einc!.'fa!í5 nikterak. žád
ným způ~obem, žáduoll mě
rou; ť0 tft ber _ stává se, 
pl>iházi se; bas wirb nie brr _ 
;e1n to se nikdy nestane n 

nep"ihodí; gefcf21 cen _ dejme 
tomu, že ... ; ,]e,]cbenm _5 po 
případě; 1m 1.\cjn(lel1bcn _1 
v pi'ipadě kladném n bude-li 
(je-li) tomu tak; lm \)Crnehtell' 
ben _1 v pj"ípadě záporném n 

nebude-li (není-li) tomu tak; 
lm clltgcgengcicf2ten \3'affc, \l)ibd· 
fjenjaff\l .i inak, si ce; lm _ť bc\l 
)8críllfte~ ztratí-li, ztratí-li 
se, nastane-li ztráta: _a~~a. 
t~at hor s(amo)padákj _úaum 
zá pc,m, přepažení j -b(()od 
beran, pěch; -lírcmfc zá
chytka; -bJ:iiďc zdvihací 
n padací most; -biif)uc hor. 

jehíb; -cílen past, sldopec i 
-fcufte1.' zdvihací okno: -ftift 
propadná lhůta; -garit pod
vlžec, padací síť; -gaUcr 
brlení, pažení, zábradlí ; 
-geftiingc paddcí n úderná 
tahadla; -gntbe lapačka i 
-í}of3 zálOHl, v.~·vrať, souš; 
-f{aiJ1H~ pí'i-, poklop, záklop-
ka; ,tav. hor. plíklopec; -Uhdc 
západka (u dveří) j -fabell 
padací oke.llice, I poklop; 
-tnemcr spádová zeď; -ltC~ 
= _,jaru; -ort úpad ni střída, 
úpp.dnice; -ricge{ spoušť i 
-tťlf}t odkapní roura; -fdjc{< 
lJc padák n padadlo; -fd)lofs 
zapadací zámek (který se pouze 
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xlikou zovirá); -fd)ii~c poklop i 6alIcufaffeu (ber ,\'ťfagc ctc.) 
-itiid s(amo)padákj -fud)f (u)puštění od (žaloby.td.). 
padoucnice; f-fiid)tig trpící farribci (o )mylný, klamn}-. 
padoucnicí; -fiiťf)tigct pa- ... 
doucník, epileptik; :"tkiir(c) ~arrtliHitat (o )mylnost, 

'J klamnost. padací dveře, sklopec, pH-, 
poklop; -tram rákosní trám farricten udělati úpadek, 
(ll ,kopu); -trc*,pc schody (u)padnouti. 
sklopné; f-Itlcifc případ od HifUg prošlý, uplynulý; 
pHpadu; -il.ltutcr úhel spá~ dospěl)', splatný; _\Nrten do-
du n úklonu. spívati, propadati. 

~iif(-3eit doba ke kácení 6afHgfeH splatnost, do-
porážení dříví. spělost; -s-ta!! den splat-
6aUe past,lapačka, léčka; nosti; -s-termm lhůta (čas) 

(j5a!íriegel) spoušť. dospělosti n splatnosti. 
fanen padati, upadnouti, 

klesnouti; v-, zapadnouti; ~afHment, ~amffenteltt 
spadnouti; in Dl)nmad)i _ úpadek, bankrot; _s-ctffti· 
omdlíti; auj ben @5olluta!3 _ tuug prohláška úpadku. 
]lřipadati na neděli; au ber faHU padlý. 
eend)e pohynouti mo- ~allit úpadce, kridataí'; 
rem; úpadek udělati; baíl konkursantj _crUiiruugpro
'llaífcr faUl voda opadá, vody hláiíení úpadku; -majíe kOll
ubývá; imíJ3reife _ klesati na kursnÍ podstata. 
ceně; id)ttlcr _ za těžko býti faUsjestliže,pokudi affw_ 
kolUu; jeiu )8ermogm \l)irb an snad, po případě; erforterli. 
O'rembc _ jmění jeho dosta- d)eJl_ bude-li (kdyby bylo) 
ne se cizím n připadne ci- potřeba. 
zím; nuler cin (íleicl} (c-e )8c' falfd) neupr-ímný, faleŠll}', 
flimlUU11!3) :.. spadati pod zá- nesprávný, nepravý, bludný, 
kon (pod ustanovení); S-m klamný, omylný; _cr ~iÍJ Hi
jur \.lafi _ padnouti komu za vá pHsaha; _c 9J1iiu3c padě
obtíž; _laíien upustiti od čeho; laný, falešný peníz; _cr 3enfjc 
-n; _bc 0ud)i padoucí nemoc, křivý svědek; _cíl 3enguiíl 
padoucnice; _te (íl(i{)rlmg kva- kE vé svědectví; padělané 
šenÍ ochabující (zápara v kádi'h vysvědčení; nesprávné vy
kle,á), padající kvašení. svědčení; _c lBorfpiegefU1t)j 

fiiUcn porážeti, káceti, i klamné předstírání; _cr 5!3er< 
mýtiti; S. _ poraziti koho; bad)t li ché podeúení; -c\l 
(-11 ffi:Uílíprud) (cin Urtl)eil) _ @5cl)riflftiicť podvržený spis, 
vysloviti, vynésti nález (roz- podvržená listina; _eíl 9Jcaii l) 

sudek), rozhodnouti (rozsu- (ílcttlid)t nepravá, nesprave
zovati). dlivá míra n váha (nepravé 
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závaží); _rl' 2[jdjflemjJel ne-
13rav,-. padělaný, falešný 
cejch. 

'~a1fdJ-cib Hivá 13Hsaha; 
-mdbuufl nesprávné hlá
šení: -miht5Cr penězokaz, 
padělatel II padělač peněz; 
-ntlh'5Ctet, -mihtjtmg padě
lání peněz; -idJmuďmadJC1: 
y)'robce neprav}'ch skvostů; 
-Itlcrliultfl nedovolené n~jí
mání. 

fiHjdjcn padělati, pokaziti, 
porusiti; c-e Unterid;Jrift _ pa
dělati n napodobiti podpis. 

~iHid}cl: padělatel. 
fii(fd)fidJ ICorgC['ťll lživě, 

kÍ'ivě předstírati; -cH'udic 
kr'ivě, lživě. 

~iiífdJ1.mg padělání atd; 
padělek, nepravá n pod vrže
ná listina; -s-Hagc žaloba 
pro paděláni; :"$-!.JCl:jud) 
pokus padělati ce. 

~C1!iificat padělek, falsi
fikát. 

iiaifificatiolt padělání, po
kažení, podvržení, porušení, 
falšování. 

falfificicreu = f~!ic!)CIL 
~aH-mllfdHttc stroj sklá

dací. 
?Jaftc (im @cjidjte) vráska; 

(um stfeibc) iasa, záhyb. 
?Jaftcn-flifhmg ,tav. nábo

rová náplň. 
~ar~ úsek, drážka, falc 

(ve di'evě a kameně), (u plechul 

úhyb; rýha; páz (pii va,bě 
prken na šifil; -licin hladítko, 
hladicí kost, zahýbačka; 
-lirctt prkno falcovní; deska 
k urovnávání n skládání pa-

píru, uprdvovací deska; 
-pfafJf .i ehla o driÍ žce; -roffé 
,tav. lišta spál'ová pH krvtí 
plechem; -;iegeí žlábková 
n drážková taška, taška 
s drážkou, hák o \'ácihla, 
, far;cn pí'eh}'bati, skládati; 

em 58rer! _ prkno drážkovati, 
drážkou opaUiti: drážkv dě
lati, na drážku dáti. " 

fafi5tg drážkovany. 
fltmHtiir nell1J.cen}', do

máck}', důvel'l1}'. 
ijamHtc rodina. 
iiamHhm - ~mgcfJi.h:igc(r) 

příslušní k rodiny; -att!Jde~ 
genflťH rodinná věc n zále
žitost; -!lanll svazek ro
dinný; -bUb rodinn{' obraz; 
_liogen rodinn}' list; -bicb" 
ftnf}( domácí krádež; -fi\)ci~ 
commifs rodinné svěřenství: 
-fOnb$giitcr statky rodinné
ho fondu; -gHeb člen rodi
ny; .-graIi l'odinn,ý hrob; 
-grlttt rodinná hrobka; -giH 
rodinný statek; -Oaupt hla
va rodiny; -rebcl< rodinu,' 
život i -mltgficb člen rodin}:; 
-uame rodinné jméno; 
-lticfjlJmttďHltd rodinné svě-
l'enstvÍ: -OJ:l:IClt rodinnv řád: 
-pad ~ _fIatu!; -ratí)1'O'dind 
rada; -redjt rodinné právo; 
-ftaull stav l'odinný; td = 
G:i\Ji!ftmlÍ) ; -Jianll( c )S' berau" 
benmgclt změny stavu rodin
ného; -ftatut rodinný řád: 
-ftifhmg nadace rodinná; 
-!.Jater otec rodinv; -\Jer" 
lJaub, -uérfli!tlluug svazek 
rodinu}·; -bCcf)iiltttis po
měr rodinný; -\JermogClt 
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majetek rodinný, Jmelll 1'0- fd)ueillc'miifj(c pila na bar
dinné; -bedrag rodinná vi vé dřevo; -fdintcr bar
smlouva; -Itlappcn znak 1'0- víí'ské n barvivé bvlinv: 
di~ný n rodov}'; -ltJcfclt do- Ť-lCS bezbarv}'; -maíJ si~d 
maCllOSt. pražený, bm'evn{': _~. ~matc' 

ramos, famiis vy-, roz- daI- ll. ~rťl!J!tcn-ljiiltb{c;: 
hlášen}', pověstný. obchodník barvami. zbožím 

famosus libellus hanú- materiálním a lékál:nickvm: 
pis, pamfiet. -miH)fc ml}'n na barvIva; 
~!lnatismlts roznícenost, -lď)rcilier barvopi sn~' stl'oj; 

blouzni vost, fanatismus. -itift barevná tužka: -ftoff 
~!l!tg kořist, lov, past; barvivo; barevn:i látka; 

-Il-\.lparat lapadio; -art způ. -itoff - priil:larttt přípmvka 
sob n druh chytání; -hade barviva; -ll.larcn-Ct3cugcr 
patníky tahadlové; -lJiif]ltC v\'robce barvií'ského zboží: 
výhon lapací; -ccma{ od- -It.lltt3ef barvicí, barvivý 
vodní n sběrná stoka; -llamHt kol'en. 
jímka, ochranná hráz; -cifen ~!lt&e barva, čerň; -1)0{3 
železa (na chytání n lapání); dHví barvivé n barvicí. 
-gnl:!! tenata; -gel!; chytné, uii1:flc barvíl na, barvířství; 
lovné,; -fll:u/lcn odvodiíL1jí~í -lltnftcr kručinka barvířská: 
strouua; -f}of; sklopec, past; -tjoI6 = ~atiifJo!i; -ntittef 
-fiifig lapačka; -metÍjobe barvivo; -ftofHatirif barvír
zpúsob n system chytaci, na látek. 
zachycovaCÍ; -lttHtcr lapa- iiadien - ah!l - itCutpeI = 
dlo, chytadlo; -ucl; = _gam; _ftemjleí; -liHub{Jeit nel'oze
-rcnfc vrše; -ltdď léčka, znávání barev; -!lUnet-nr!!' 
osidlo; -!.Jurdd)tnug zácbyt- ďerci barvotisbírna; -brud
ka, záchytný přistroj. bUncr - f)iinbfcr obchodník 

fangen chytati, lapati, 10- barvotisky; -brml'er barvo
viti; í.\'encr _ vznítiti se, chyt- tiskal-; -cqcugcr v.Ýl'obce 
nouti; gc_ ji(lOl seděti ve barev; -f]iinnler obchodník 
vězení. barvami; -lad' - cqcugung 

~i'ntgett chytání, lov. výroba barevil}·ch laků; -n· 
ijiiltgcr cbytač, lapač; tf)ograí3lJíe barem)' kmlle-

lapadlo, lapák. notisk; -miiffel:, _l:cibcr bar-
?JadJ-crllc barvivá n bar-[ votěr; -rei6-miiljfe barvo

vicí hlinka; -liolj- c~trad I těma; -ftcht-Dntdcr barvo· 
výražek z barvivého n bar- kamenotiskař: tiskal' barev
vicího dřeva; -l)of5-maf){'· ného kam.enotislm: -(aid))
ntiilJre mlýn na barvivé di'e- ; ffempe{ barvov)' n barvou 
vO; -iiO l;-míiUer mlynář i vytištěný cejch; ~ftoff bar
barvivého dí'evaj -l)o{j- I vivo; -3cu9 barevná tkanina. 
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fiirflen barviti; ~_ bar- ~afelci tře5tění, blábolení; 
vení. zti-eštěnost. 
~iirbcr barvíř; -f)aui.Hucrf ~ajer = (S'aje; -giflS sádra 

barvír'ství; -raď barvířský vláknitá; -laCf vápenec vlá
lak. knitý; -tnaffc vláknina, duž

~iirberci barvířství, bar- nina; -tOtf vláknitá rašelina. 
yírna. fafedg vláknatý, vlákni-
~iitbung barvení, zbar- tV. 

vení; barvitost, barva. "~ais sud, bečka; (S'iiiier all!l> 
~a~iu,-;~}tďer mouč~a cu- órennen (vysmolené) sudy po

kro;a, prasek cukrov)', kas- žahovati n požahnouti; -aid» 
sOlmda. geúlir cejchovné za sudy; 

~ar1tfraut -ljiiuMer ob- -aid)-jtefíe sudovna, sudár-
chodník kapradím. na, stanice k cejchování 

fas právo; per _ et nefas, sudů; -aid)mtg cejchování 
práven1. i neprávenl, všeulI (yyměřenÍ a. ověřovánÍ) sudů: -baUD 
prostředky. obruč sudováj -liinlÍcr bed

~afanelt-gatteu, -gd)ege, nM; bečvářj -bhtllCr-gefeUc 
-Í)aus bažantnice. tovaryš bednářský; -MUller-

~afd)hte hať, otep, proutí, wm;eu bednářské zbožÍ; 
fašina. -biuberei bednářství; -Úťl> 
~afd)hteu-úcnciDltug ob- llel! dno sudu; -cubieicr

ložení, pokrytí hatěmi n fa- a+tpatat sudoměr, krychlo
šinami; -llamm hráz z hatí měr na sudYj -nauve'duha, 
n ,otepí n fašin; -mcffet te- dužina, deska sudová; -nuu, 
sak. bcu-!iofó sudovina, duhoví-

~aid)iug masopustj -S-5Ug na, deskovina, dÍ'Íví na du-
masopustní průvod. hy; -Ilauúclt - fiigc - úefi~cr 
~asdfcí svazek spisů, majitel pily dužjnové; -hau> 

fascikl; -hcďcl (ob!llové) úen - bCt.'fcrtiget hotovitel 
desky na svazek spisu, dužin; -giil}mng kvašení 

fttSchtictcn okouzliti, 0- v sudech; -gcid)trt.' su<10vé 
slniti. nádobí; -~e,hit cejchovlla na 

wafc nit, vlákno. sudy, sudarna, sudovna; 
. ~!lie{ plemeněnÍ, pleme- -l)oI6 = _baubmf)oí;; -maft 

lllt-ba; plemeno i plemenné míra sudu, ham; -mcfi8-funlt 
zvíře; bot, inlÍenbe _ obpupoš měí'ení sudů, hamnictví' 
svědivý; -bOď beran, kozel; -teif( cu) o bruč sudu, sudo: 
-gdn pf'ípustné, rujné; vá obruč; -teifeu-l}iittl'lIcr 
-1J~lHJft htebec• (plemenn.)'), obchodník sudovými obru-
pustak; -lďlWCm vepl:' pIe. čemi; -fvuuh-ct$cuger vy
m,ennÝi -jHet býk (plemen- rabitel sudových zátek· 
]lY)· -tata tíže prázdného SQdu: 

váha: sudu; -!.lifiCt míra na 
sudy (měřidlo na sudy); 
-bifictet měi'ič sudů (,a,tar,); 

-WatClt zbOŽÍ soudkové n 

v sudech; f-Iucife po SG

dech, na sudy; -Iucrf sudy, 
sudoví; -3idJCt líhal' (postě
hař). 

~!lffel-f!l!6 soudková sůl. 

faffen chápati sečeho, (u)cho
piti co, chytiti, bráti n vzíti co; 

S. ód ber {ianb _ uchopiti koho 

za ruku; ódm 5illorle _ za 
slovo vzíti koho; hor. 5illaífer _ 
hraditi vodu; <Solb, @eíb, 
il.lrot et. _ dostávati, bráti 
(fasovati) plat, peníze, chléb 
.td.; Íla13 il.lier _ pivo stáčeti, 
sudovati; baQ\ il.lier griin _ 
stáčet pivo zelené (mině pro· 

kvašené, ještě s kvasnicemi neúplně sa· 

zonýmiJ; ba13 il.líer íautcr _ stáčet 
pivo čiré, zralé; c-n ~rl\lUol)lt _ 
pojmouti podezření proti komu 11 

n. koho; e-lt il.leicI)íujZ _ usnésti 
se; ber 3u _Ce il.lejcI)llljS1 roz
hodnutí n usnesení, jež se 
má státi; e-n (Zl1tjcI)lnj~ _ roz
hodnouti se na čem; C-l1 ?Bor' 
jaí2 _ pojmouti úm'ysl, umí
niti si co; pojímati; chápati, 
vnímati ce i hť~ ~llge _ zpo
zorovati '0. všimnouti si 
čeho, postřehnouti co, přihlí
žeti k čemu; c-u <Stein in @olb_ 
vsaditi n zasaditi kámen do 
zlata; fid) ruq _ krátce, struč
ně se vyj ádr'i ti ; lut; gefajM 
stručně řef;eno, sepsáno, vy
jádřeno; fícI) _ -vzpamatova
ti se, vzmužiti se, vzchopiti 
se i gefaj!ll klidný, rozvážlivý, 
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odhodlaný; ficI) anf el. gela)N 
macI)e1! pHpraviti se nač. 

~af1ct; «(Zi)elftein_) zasazo
vač drahokamů i natěrač dře
věných soch. 

~iif1ct - abl}emuumg ,",tar. 
hotovení n úprava sudů lu. 

urč)tou miru); -au$~id)ttttg vy
smolení, smolení ,sudů; 
-út:au'tl vypálená známka n 

vypálen.)' cejch na sudech; 
f-íUeifc = íaj~)"Deije, 

~affiott pí'iznávka, při
znání (pHjmů atd.). 

~affhHts-úetteiúltltg nalé
hání na přiznání (příjmů); 
-úogeu arch n list pÍ'Ízná
vací. 

fafsHd) pochopitelný. 
%laffuug odbírání, braní, 

dostávání, pl'ijímání; pojetí 
(úmyslu atd); objasnění, vy
lo ~ení; vyjádr'ení; nálada; 
klid, rovnováha (duševní); 
obruba, rám; _ beg (\)ejeí2e13 
znění zákonai tllroc _ struč
né vyhotovení n vyjádření n 

podání n znění; et. in ber tur, 
;eflen _ erlecigen vyříditi co 

nejstručněji; jcI)riitlid)e _ se
psání, písemné vyhotovení; 
_ \)on Sl'ren;partifeln obruba 
částek kHže; _ be(; 1).l1l1\lerS1 
odebírání prachu. 

%laffnugs-adiM věc od
běrná; -únd), -úlidlC! knížka 
odbírací; -boťumeut do
klad o odbírání; -fmft chá
pavost, vnímavosti f-{O$ 
zaražen.)', pomatený; -od 
Hlísto odbírání n odběrní; 
-ta1t1lt objemnost, prostor
nosti obsah; -jď)eht odbí-
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raCl listj -tag den pHjmu, septický, způsobující hnilo
den odběru: -fermiu lhůta bu II rozklad; f-Ijhtbcntb. 
odbírací, lhůta pHjímací; -tl.ltbtig antiseptický, brá
-ucrmiigcu chápavost; -jU' i llící hmlobě; -lJroecf$ po
luciiung phkázání n pI'idě- chod rozkladu n hnití. 
lení koho, by odbíral (Drach. fl'auft pěst; aui eigcnc _ na 
tabák u koho. • 'svůj vrub, sám od seb", o 

fl'aft-ttlg postní den, pllst. své újmě; -ge!enf zápěstí; 
fl'afte(n) půst. -!;attllid)ufJ pěstnice, ruka
fl'afteu - beol.iaďJtuug za- vice s palcem; zápasní ruka-

chová vání postů; -l.ireÍJcflt, vise;. -u,tafi pěst (mim); -l.J!Il1t~ 
er6cuIJer vS'robce postních rUCl1i zastaya; -red)t pestm 
preClíkŮ; -orbttung postnÍ právo; -id}cHnmg hor. roz
řád; -jOttutllg neděle postní. borka; -fď}!ag ndeřenÍ pěstí, 

fata! osudný, neblahý. rána pěstí. 
fatietcn přiznati se nač, fl'aitteuH lenoška. 

přizn(áviati 1"0. ij'llut-jrlld)t (faute de ±'ret) 
~attUta seznam n fatura j nám. pl" nedostatek dovozného, 

účet, faktura. fautnÍ dovozné; odstupné. 
faul shnilý, zpukřelj', ze- faÍJotifienm přáti, nadržo-

tlel}'; líný; _er @alTfi bezrud· v~t~, příznivým II nakloněn 
ná žíla; _cr @3cf)ulDlTeť ne- bVtl komu. 

správný dlužník; nicl)t _ íein "fI'il\JeuCe majolík, kame
neyáh"ti, neleniti. ninaj -fltvt'if tov?rna majo-

fl'au( - 60beu zasunovací líku; -biht))fcr majolíkář; 
záklopy stropové; -flubet _mllfcret malba na majolíku. 
= fcfjlifni:er; -iUerl:leU hnití, Febl"is horečka. zimnice. 
zahnívání. tlenÍ. kažení se ijcřJnHn-ucrfllfjimg úno-

ij'au(e 'lmiiob'a, shnilost, rovka, únorová ústava (z 26. 
71etlelostj ,Yh". hniloba (ovcí); února 1861). 
_ te,s (Sjerrcii;ell sněť obilní j fcdJjen kliditi, sklízeti. 
hor. ,lrobívá žíla. ~edHtmg sklizeň; -$-tcgi~ 

fmtfclt hníti, tlíti, tnch- fter záznam o sklizni j -llH.ler-
nouti, puchí'eti (pukřeti). Iiď)erung po.iištění sklizně. 

fauícu kaziti 1"0, hnilobu ~ed}t : funit šermÍi"ství; 
půso biti. -tC1lltifitC1Ht'jCuget v.~·robce 
- faufcujelt lenošiti, zahá- šermířsk}'ch potj'eb; -jóJu(e 
leti. šermířská škola. 

ijanH)eit shnilost; lenost, feÓ)ten zápasiti; šel'mo-
zahálčivost, zahálka. vati; žebrati, choditi žebro-

ijihthti$ rozklad, tlení, tou, syčeti. 
hnití, hniloba; IlOll ber _ cr' ijed)ter-~nttl.ltl.lctf žebrota 
griffen nahnilý; f-crregcub i ze řemesla, syčáctví. 
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ijel.ler péro (ptačí, psací s pruZlllOU; -fď)muď-at&eit 
atd.j; péro, (z)pružina, zpru- práce. z ozdobného peří; 
ha; ,'a,.. péro (je·li se spojeným prknem -fÓ)miiďet~ perař, chocholář; 
v sou,islostil; duše Uestliže se mezi vy. -fÓ)miiďer -funft peraj'ství, 
dražko-vaná prkna co samostatná člist pouze choc~o]ářství; -fpu.!t: bl'k( O); 

,.,t,čil: hor. klín; cie _ gal' í1id)1 -ftnti( ocel na pružiny; -Hiel 
anru9rcn pérem ani ne škrt- držátko n násadka; -ftdd) 
nouti; in Die _ helium předH- škrtnutí pérem; -itiii;e žel. 

kavati II Hkati komu 1"0 do péra, pérový závěs (u YO'Ů1i -lmter~ 
diktovati. v l.itcd)~1tg přerušování pérem; 

~el.ler-aflltm kamenec ze- -bcuttf zpruhová zaklopka 
lezitÝi f-attig pérovit}'i. n zámyčka; zámyčka s pé
pružný; -bejen peroutka, Irem; -!.líel) drůbež; -uiel)' 
oprašovák; -l.ifmnc perovka, ljiinMet obchodník drůbeží, 
květina z peN; -bnid! - 6iu~ : drl'lbežník: -tuage váhy pru
het vazač chocholů; -l.iufdJ' • žinovéj -llJeifi klouzek; zá
fahU továrna chocholů; běl; práškový osinek; -ll.lcifi< 
-gel.liinfe tel. pouzdro na pé- Ct3cuger výrobce klouzku n 

1'0;. -IJařcn hák o ber, zpru- zábělu; -ll.leifi-miUJIe ml}'l1 
hO.Jem, jímák zpruhový; ho,. na osinek n záběl; -Iuinct' 
la pad n kotvičnaté štipce; ljafcu hor. čtyrperák zubatý; 
-1)aIter násadka, nástrčka, -tuHb divoké ptactvo: -Iuild) 
držátko; -l.lar6 pružná herní peroutka, oprašovák, kosin
smola; pryžovina, kaučuk;! ka. 
-íJau$, perov~ice, ~ubí?ek ~ebctU-et'5eugCt vS-robce 
n~ pero; -~ldfe, nastrcka, peri -falitif továrna na péra; 
nasadka (n~ pera); -tj«t -fiit&et barvíř per; -13ofeu
klobouk _s perJ: ~ s. chocho- fnbtH továrna na brková 
lem; -fa)teu (mt! ~d)telíerDccfe:) péra; "-teinigct čistič per i 
pouzdro ~la p,~ra II pel;al -fdimiiďer perař, chocholář, 
(s posuvnym vlCkem); -~ter okrašlovač per. 
brk n brko; brkove pero; v • 

-fieI-6utid)ter upravovač per ~cge proh8zovac~a" -!JeI)) 
brkových brků' -ffo- pl~t z~ vy-, zame~am n vJ:
lieu svěrák na péra' (ocelová u k:l~elll; -redit pravo yyk11-

') h dltl co. 
vozu n na zpru y (oesIové); f 
-meffet perořízek, l1ožík; e\lv~lt .. mésti, zametati; 

vyklízeti; čistiti. 

spor, hádka, roz-
_pe!~tucd kožešina z peří; smeJClh, 
-pofc brk(o); -l'eÍlttgmt9$- ~eljhe 
mnfď)hte stroj na čištení mlska. 
peb; -rogt pouzdro na péra; fcljheu j mil 3-m _ svářiti 
-tafte! sedlo zpruhové;se s kým, žíti s kým V nepřá-
-lÓ)fof$ zámek zapadavý n telství n V rozmíšce. 
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~efjf-aH5ťige mylný udaj; bětí, scházeti, nedostávati se; 
záporné oznámení; -aU$< gegelt bM @eief2 _ proviniti se 
ll.Jei$ záporný výkaz; -llctiď}t proti zákonu, porušiti, pře
nesprávná zpráva; f-llitten stoupiti zákon; alt cl. uicljt _ 
marně prositi; býti. od-, faf1m vynaložiti co; nelitovati, 
mrštěn: -lio'ileu stav, vídeň-! nezanedbati, neopomenouti 
ský strop; pi\'. jalové dno;' čeho; auŤ bie Borfabuug _ ne
-lil.lllen-auffiifhmg násyp na dostaviti se na obsílku. 
záklopech vídeIlskvch stro- ~el)íett chyba, vada, ne
pů; -liI.lDen-lltett v záklopní dostatek; nepřítomnost, ne
prkno; -l;OllCn-jtriď} lepe- dostavení se. 
nice vídeúských stropů; ijeljleltDe(l:) nepřítomný. 
-erute neúroda, špatná skli- ijeljíer chyba, pochybení, 
zeIl; -fhtDCr jalový žlab; poklesek, omyl; nedostatek, 
f-gdiarcu potratiti; (o "vířet,ch) vada, kaz; C-ll _ mad)e1t o líe~ 
zmetati: -gclittd potracení; gel)eJt chybiti n dopustiti se 
zmetání; -gerhute jalov.<· chyby: (vloterii) prohra; ů(mc_ 
žlab; -grallen jalová stoka; bezvadný; e~ ift nidlt metu _, 
f-gt~cifeu chybiti, přehmát- iN'llll ... není to mou vinou 
nouti se, hmátnouti vedle: (neisem tím vinen. nemo
-griff přehmátnutí, chybný hu v za. to), jestliže.:. f-frei 
hmat: omyl, mýlka, pochy- prost~' vad, bezvadný; 
bení, n edopaUení; e-lt lSel)f< -frcif)cit bezvadnost, bez
griff tf)ult zmýliti se; -fmtf úhonnost, správnost; -ge~ 
špatná koupe; e-lt -laní macJ;1m ll.Jtdlt cejch. odchvlkové zll.
špatně koupiti co; -lcittmg važí; -ght$ cejch. "mírka od
chybné vedení; chybná do- chylková, odchybice; -grC1t~ 
prava, nesprávné zaslání ~e ce.ieh, odchylka, dovolená 
{telegr,111w); -{dl!ag chybná chyba (m", úvaH atd.); f-fO$ 
rána, chybn}' uder; nehdar, = _Irei. 
neúspěch j f-fď)lagcn uhoditi fefJlcrl)aft chybný, vadn}'; 

chybiti se čeho; nezda- neSpráVll}" 
:řiti se, nepo \'ésti se; -iď){á< ijelJnt-gc!D žírovné, pastev
gen, -fd)íllguug nezdal'; né, poplatek pastevní n ží
-idl!ttj$ chybn,V II mylný :&á- rový; -ma! známka žírová; 
věr(ek); -htll zkažená n ne-1-rCď}t právo žírné; -fdH1.lCiu 
podal'ená várka; -fummc ue- žírný vepL 
do čet, schodek: -tram rá- ~el)me kupa ("ena), stoh, 
kosný II stropní trám. hranice (dříví); žír p!l.stva 

fc~rťlt chybiti se, minouti žaludová; ilt bie _ tr~i6en vy
ge čeho; l11}'liti se; chybiti; ne- háněti na žír. 
zda~!t~ se, nepov,és~i se; ni(l!t_ ijcier odpoči;18k, oddech, 
zdantl se, povestl se; chy- zotavaj slavel1l; slavnost, 
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svátek; _a[leni! oddech, od- išeHbictuug prodej; (liifem, 
počinek; -a{Jettbf)att$ útulna, licf)e _) dražba (veřejná)o; _ bon 
ehudo binec; -JiuUlle hodina .\)an~ au .\)alt~ prodej dum od 
oddechu n odpočinku; -tag domu, obcllOd podomní. 
svátek; -tage-ljci!iguttg svě- ~cH{Jietltng$-act dražební 
cení n zachováváni svátků: spis, spis o draž u;;; ÚkOll 
_tag$<ru~e klid sváteční; dražební; -licDiugttiffe dra
-tag$-3u9 sváteční vlak. žební podm.ínkYi -befď}eih 

fcietliď} slavnostní; svá- dražební v3~měl'; -vewiUi, 
teční; slavný; _ liegel)elt 81a- guug povolení dražby II dra
viti, oslavovati, světiti. žební; -cbid vyhláška draž

~ciCl'Hď}fcit slavnost, ob- by II dražební; -erIi.i$ vý-
řad; slavnostní ráz. těžek dražby n dražební; 

fcicru odpočívati, nepra- -friff dražební lhůta; -ge< 
covati; zaháleti; slaviti, osla- fuď} žádost za dražební pro
vovati, světiti; bie jS'<16rifeu _ dej II za dražbu; -fuub, 
továrny nepracují, zahálejí; maďjtmg vyhláška dražby II 

id) 111lt\~ icljolt 14 ~age _ jsem dražební; -protocof( proto
už 14 dní bez práce, na za- kol dražební, zápis (proto
hálce, již H dní zahálím; kol) o dražbě; -faď}c zále-
3. _ oslavovati, velebiti koho. žitust n věc dražební; -fi, 

feig zbabělS', bojácl1}'; _cil iHcruug zastaveni dražby; 
@efíein hornice nepevná n bo- -tngfal},t dražební stání; 
řivá, chabá, vetchá. -termín lhůta dražební; 
~eigť fík; 13ellrullllte _ll pra- : -úel:fal)t~cn řízení dražební; 

žené flkv. -bl.lfí6ug, -boruaf)me výkon 
išcigelt-lirClutcrct pražírna provedení dražby. 

fíků; -fllffee-flrctmer pražič ijeifc pilník. 
fíkové kávy: -ťaffee-falirU feHcu pilovati. 
továrna na fíkovou kávu. ijeHcu-cqcuger pilnikář. 
~cignllg baba, zbabělec, výrobce pilníků; -fa.lll'H 

sketa. továrna na pilníky, pilní-
feH prodejný, na prodej; kárna; -lj(mtllw:-Il.Jed$-!ic~ 

_ íein býti na prodej; -!iidcn fit;er držitel hamrů na pil
nabízeti k prodeji; prodá- níky; -f)auer pilnikáf; 
vatí v d1.'ažbě; -l)a.[ien míti -fd)ícifcr brusič pilníků. 
na prodej, prodávati; -tva.< ~cHbaHelt prodávání. 
gen roznášeti na prodej. ~eHf)eit prodejnost, úplat-

išeilMeteu prodávání, pro- nost. 
dej; dražba; _ hu .\)erum3ie~ett ijeHiď}t op :lky, piliny. 
kočovní prodej. ijeiH{obclt ručnísvěradlo. 

~eiUiietcr nabízeč k pro- išeHiď}aft věc II zboží na 
deji, prodavač. prgdej, prodejná věc. 
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feHfdlett smlouvati, handr
kovati se oč. 

ij'cH-ilJatte opilky, piliný. 
~eHtriiger roznašeč, kol

portér. 
~cin-l){attgO(D jemné p,?

zlátko; -bled)-UHtl;Wcrf vál
covna na tenký plech; 
-IirClUH.1fcn přepalovací pec 
(na střibro); -ÚrCnlter přepon
štěč (kovů); -tltai)t~iťfJťt vy
tahovač jemného drátu; 
-eijen\uaI3Iuetf válcovna na 
prutové železo i -gel)aIt ry
zosti obsah ryzího zlata n 

sWbraj -geÍ)alt~-gtatl stu
peň ryzosti; -geÍ)a!ts-l.HHtje 
známka ryzosti; -!:lOrD ryzí 
zlato; -iiigtigfeit les. dro bno
letost; _fom-Med) plech 
z j emnozruného železa; 
-tOtU - cifcn j emnozrl1né 
železo; -l.lod)luctf, -í!odlct 
pestovna na drobinu; -prol.le 
vzorek jakosti; zkouška ry
zosti; -í!rolic-í!ttu6C známka 
ryzosti; -lntl)cr cídi č (n a 
čisto); -i'!uetid)-tued, -qttet~ 
fdle krl1šidlo n drobidlo na 
jeÍnl1é zrno; drobné vál
ce j -fdWeifcr brusiči -fUbet 
ryzí stb bro; -ftal)I rafinova
ná ocel i -itteď - IUaI511.l!td 
válcovna na prutové železo; 
-tud)-wclierei tkalcovna je
mného sukna; -5CUg h< r. 

drobné, drobina; -5CUg~ 
fd)miehetuarcn-fabtiť továr
na drobného zboží kované
ho. 

fehthlidl nepřátelskS'· 
ij'chttlfd)aft nepřátelství; 

zášt. 

fciubfdlaftHd} = ieil1blicí). 
fchtbfdi!l nepřátelský. 
ij'chtb-feHgfeit nephitel-

ství. 
fciue(r)tt čistiti kovy, ry

ziti kovv 
ij'ehtfJčtt$grub stupei\ ten

kosti, číslo tlouštky nitové. 
~dD pole, role; (~rur) 

obíir, zvůr; strana; jreies -
šíré pole; bie ťIol1curren3 ane 
bem _c jcí)fagen překonati, udo
lati, poraziti, vytlačiti sou
těž; ba" _ aU5jaugen pole 
vymrskati n vyslabiti; _ e-r 
'0eae stav.lícha n pole stropu: 
eiu _ ftreaen poloZiti mínl 
dolovou, vymeziti pole; 
-antfJcH padělek, polní dí
lec; -urlieit práce v poli; 
práce polní; -arbetter polní 
dělník; -artiUetic polní dě
lostí'electvo; -ar~t polní n 

vojenský lékal-; -auffid)t 
dohled n dohlídka polní n 

na pole; -auffid)t$-petfoo 
ttafc dozorci n dozorstvo 
polní; -IUtsriiftuug výzbroj 
válečná; _bataHh:m polní 
prapor; _liaHcric polní ba
terie; -bau orba, rolnictví, 
vzdělávání polí; -bauer rol
ník; -befd)iiliigUttg poško
zení pole; -licfreUuug vzdě
lávání polí; -biuDe pi'epáska 
(polnil; -brattll polní cihelna; 
_bro.! voj. polní chléb) -~,rot
gcw,dlt voj. a ,.jeh. zavaZl na 
polní chléb; -blcb polní zlo
děj; -Mcbfial)I pych n krá
dež polní; -))icuftbarfctt 
služebnost polní; -bieuft~ 
iilluug (vojenské) polní cvi-

c:ení; -eiutl)cHuug rozděle ení) 
polí; -cr6cugni$ polní plo
dina; -fíafdle čutora; -f!ud)t 
sbě,hnuti (od vojska); -fíur 
trat; -freí.leí Folní pych; 
-freucí-fan pří pad pychn 
polního; -friidlte plodiny 
polní; úroda polní, obilí; 
-gcltklarmeric polní n vo
jenské četnictvo; -gcrih~ 
f djaH nářadí polní n ho
spodářské; vojenské n'\'
činí; -gren5itcht polní mez
ník; -gut popluží, polní ma
jetek; -fJege!: polní hlídač n 

hajný; -lJcgcrei hájení poli; 
-fJiitcr polník, polní hlídač 
n hajný; -fal-J!au voj enský 
kaplan; -frieg$ - ťOntmifi a~ 
riat polní n vojenské komi
sar·ství; -ftmit ho' .. hydrau
lickS' n vodní stroj; -mad 
polní mez; plužin a (půda 
věnovaná pozemh;ům); -tttarfd}aII 
polní maršálek; -marfd)all
nentcnant polní podmaršá
lek; -mafl míra polní n po
zemková; -mau$ hraboš 
polní; -mcfs-fltuft zeměmě
í·ictví; -mcffclt zeměměření, 
zem.ěměřictví; -!ncHet' ze
měmMič, geometr;' -uad). 
bar (polní) sou111ezník; -od 
kutiště; -í!adlt pacht (z) po
le; -l'(cmieruug rovnání 
pole; -í!oH~ei policie polní; 
-j.u.lH;ci-iibcrtrctltug polní 
policejní pí·estupek, pře
stoupení předpisů polní po
licie; -l-1oft polní n vojenská 
pošta; -1.Hljtamt polní n vo
jenský úřad poštovní, polní 
n voj enská pošta; -prcMgcr 
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kazatel polní n vojenský; 
_ratu mez; _tafte krysa n 

potkan polní; -reut ji
terné pole; -íd)nd)t kuti
ště; -fdjahc škoda polní n 

na poli; -id)ctcr polní ran
hojil'. n ranlékal\ felčar; 
-idjfag polní straúa n obo~ 
n trať; -id)utieklc polní n 

přenosná výheíí; -fď)Ull 
ochrana IJolí n polní; -ld)níi
lIicujt polní služba hlidač
ská; -fdjuf7-gcfe$ zákon o 
polní ochraně; -1 d)uJ;-perf 0-
tta{(e) hlída·~i polní; -fd)uil(e) 
polní hlídaČi -fdlwcHe polní 
nádržka; -ferbitut polní 
služebnost; -ivat živec; 
-l%.lat-miii)íc mlýn na živec; 
-fted)cr polní dalekohled; 
_ftrcďe kutiště; nadštolní n 

stropová střída; -ftiiď padě
lek n dílec pole; -fupcriotat 
polní superiorát; -tefcgrllPÍl 
polní telegraf; -tcregrllJ)ljcu~ 
tlicufi telegrafická s1užba 
polní; -tcftnmeut závěť uči
něná na válečném poli; 
_tf.lcihmg.dělení pole; -trom' 
p~tc pol~llse; -\.l~rVf(cgttug 
za~o bovanl ve valce; -ucr" 
fd)icuung hor. vymezení pole; 
-uicat polní n vojenský vi
kál'; -ltlild)C polní hlídka; 
-Iuiid)tcr polní hlídač; -ltIcg 
cest.a poJem; cesta polní; 
-ll.lclleI šikovatel; -wid· 
fdlaft polní hospodářství; 
-5!'um plot polní; -3cug
meiiter polni zbrojmistr; 
-5iegd-ofett polní cihelna; 
-~ug polní n váleč:c.á vS'-
prava; -j\tgs - jllgre léta 
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válečná, léta služby vá
lečné. 

~c111Ct·ilcdc strop kaseto
vam"; -ehtfaifung obruba 
kasět; -Iuídfd)aft obůrové 
hospodáj"stvL 

ijdllcs-ftrcďuug vymezení 
poje, položení míry dolové. 
~efgc (j)ťaÍl-l loukoť. 
~elgc!t-f)iinblct obchod

ník lOUKotěmi; -T)cmct lou
kotník. kolář. 

ijcU 'kůže, kožešina; -&e< 
teUer kožešník; -dieu vak, 
tlumok; -riirÍJcl: barvíř ků
že; -geldHift, -f)cmDel ob
chod hožemi; -Il.Hll:Cnfabl:if 
továrna kožešnického zboží; 
-;utidltCt úpravce koží. 

íJdonie zpronevěra, věro
lomnost, zrada. 

ijds, ilc1fen skála, ska
lisko, balvan; ijdfen hor. ja
lové kamení, jalové couchy. 
~dien - abf}llng svislost 

skály, skalní svah, sráz, 
stráň; -adclt horniny; -Mott 
balvan (skalní); f-feit pevný 
jako skála, skalopevnj; 
-f)aíi)C halda í -flťmg skalní 
svah TI sráz; -jode! kamen
ný podstavec. 

ijemmd-fdllag průběrná 
seč; -walb - IlntfjeH podíl 
lesa průběrného; -Itltl:t, 
1dlaft průběrné hospodářství 
lesní. 

fenmtcht mýtiti průběrně. 
ijel'ldld fenykl; -flitn))

let obchodník fenyklem; 
-waffet fenyklovka, fenyk
lová kořalka. 

ijCltjtCl: okno; -llnidJ{ag 
přirážka; překlop, dopad, 
okenní páz; -Iutsfdjnitt vS-
klenek TI otvor okenní: -ban\) 
okenní závěs(a) n 'stežej; 
-banf = _loL)lbunl; -bcHei· 
bnng pažení. oken; -ÍJe, 
fd)íag, -lieidl!iige l,ování 
okenní; _bIei okenní olovo; 
olověné mříže do oken; 
-lJlenhe stínidlo okenní; 
-lJl1gen vnitřní záklenek 
okenní; -búiftnng okenní 
Doprsel'í; -lltiiftnug$-gefims 
pop1'sní římsa; -cottfofe 
okenní kráko1'ec; -cht· 
fa1fung okenní obruba, ob
roubení; -eifen okenní mÍ'Í
že; okenní pÍ'Íčle mřížové; 
-fadl, -fel)) lícha okenní; 
-faíj ~~ _aní~íug; -fliige! 
lúídlo okna, okenní křídlo; 
-frontou průčelí okenní; 
:fut~e~ pažená .~árube;1, pa; 
zeny mm; -gctaf)me ramon 
okenní; -gel:iiit zárubeú 
trámová; -!'Ieltdf o 1)l'U beň TI 

obklad okenní; -gcltlCll1)), 
-gewiiube ostění, okenní 
stojka zárubně; -jod) = 
-jaď); -fiimi'fet přípora, opě
ra; římsa opěry; příčel v zá-
1'u,)11i okenní; -{aDeu oke
nice; -lcf)ne okenní poprsei'i, 
parapet okenní; polštář 
v okně; -Hdlte okenní otvor, 
okno; -i'UllCt čisti č oken; 
-l:ltllmen rám okenní; -l:ltute 
routa okenní; -ted)t právo 
k oknu, právo okenní; -tOlt< 
leaupolety (okenní); -fd)llft 
okenní pilířj-1dlmiegc osmyk 
n úkos okenní i -lof)Uianf po-
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prsník okenní; -f~l:of1Clt
eHen = _eijen; -ftcuer daň 
z oken; -itod' vh -fuíter; 
-tiefe šíl'ka TI hloubka okna; 
-berbad)uug římsa nadokní, 
zástřeší; -botHmmg výstu
pek okenní. 

ijCtdj hor. zlé n ne bezpečné 
větry. 

ijcl:iaI-tutfu$ feriální běh; 
-tag den prázdnin. 

iietien prázdniny. 
ijetU - g!a$ dalekohled; 

-f)aHuug od-, vzdalování; 
-Uteffet dálkoměr; -l:of)t 
dalekohled; -tO fit - fdlortt
ftein nasunovacÍ komín; 
-fdlaftet tel. samovolnJ' pře
pín ač; -fl.nad)-l:of)r telefon; 
-f.l.wcd}-aulage zařízení te
lefonické; -fpl:cd)-anfdlhtf$ 
pEpojení telefonické; -H.ll:c, 
dlet telefon; -ipud)-Iehung, 
-lptcd)-Hnie trať telefonická, 
vedení telefonické; -fl'teďj' 
ftellc stanice telefonická; 
-bcdcflt styk na dálku. 

i$entamIlu(e II -ljo16 f8r
nambuko,'é dřevo. 

ijcruc dálka; hudoucmost. 
fel:ltct~ht na dále, bu· 

aoucně, příště. 
ijcnO-ntcmgcm mangano

vé surové železo, 
~Ctf eugeIb gcben utéci, 

vzíti nohy na ramena. 
fcrit!'! hotov(j), připra

ven(ý); pl-ichystanS'; hotový, 
dodělauý; žel. už! pojedlilm! 
ct. _ fteUen (maď)en) do-, z-, 
vyhotoviti, dodělati, dokon
čiti co; mi! :;5-m _ \1.1erbeu vy
]!Jořádati se s kým, odbýti ko, 

ho, zbýti se koho; mi! cl. _ \NY< 
ben ukončiti, dodělati co, býti 
s čim V kondch. 

fedigclt zhotoviti, udělati, 
vyráběti; podepsati co. 

ijettigfeit zručnost, zběh
lost v čem, způsobilost; _lJefi~eu 
býti zběhlým v čem, 

iicdiguug zhotovení; pod. 
pis atd. 

ijcfid Pl. -n pouta, okovy; 
3. in _ fegeu dáti pouta komu. 

spoutati koho; ~htíe!1ung \)on _ 
spoutání. 

ijefieI - lofigfeit bezuzd
nost, nevázanost. 

feffeht spoutati; bie ~Hf' 
111erffa111feit _ upoutati pozor
nost; -D poutavý. 

ijeffdung spoutání, svá
zání. 

feft pevný; stálý; _er 0d)!af 
tvrdé spaní; \1.1a~ erb" mauey', 
llict< HnÍl nage!feft tft co v ze
mi, ve zdi upevněno, unýto. 
váno a hřebem pl"ibito jest; 
_c @elJtir stálý. pevný po
platek; _cr 0a~ pevná vý
měra; pevná sazba; -gcfiigt 
pevně spojený n sbitý TI slo
žený II sloučený; -fJaHclt 
(3. o cl.) zatknouti, držeti ve 
vazbě; pevně se držeti čeho; 
pevně držeti, chovati oc; 

ij-tubifmctet krychlový 
pevný metr; ij-hmb jllevlli
na; -madjťlt; 3. _111aÚlen chy
titi. zatknouti koho: d, _111«Ú)eJl 
u-, 'připevniti co;' uzavříti, 
ujednati "O; ij-ntetcr pevný n 

krychlový metr; -uef)men 
zatknouti koho; i$-ueljmnug 
zatknutí, chycení; -nagdu 
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přibiti (hřebíky); -fe~ett U-, za
saditi; ustanoviti, určiti; e-e 
§rift -;ei2ell (u)stanoviti n po
ložiti lhůtu; aur ieftgeíei2ten 
<SlnnÍJe v stanovenou n určitou 
hodinu; -fte~elt pevně státi; 
b,$ti jist(o); e>3 ftel)! _, bai~ .. , 
jest jisto lljest zjištěno, že", 
3-ite~elt pevnost, jistota, 
stálost; nehybnost i -fte· 
ljetth jistojistý, stál}-, trval:)'; 
pevný, nepohybliv:)'; _fteL)enbe 
(ginnaÍ)meJl stálé n pevné pH
jmy; -iteffcu zjistiti; (u)sta
noviti, určiti, vyměřiti; (-e 
~rift -ftellen lhůtu (u)stano
viti; 3-ftelItutgs-ltutťltg soud 

řád n:ivrh ml zjištění; 3-itd· 
lmtgs-rmífd)eibuug seud. řád 
rozhodnutí v pÍ'Íčině zjiště
ní; 3-fteUmtgs-Hage zjišťo
vací n určovací žaloba: 
3-ftdhutgs-itteit spor o zji~ 
štění u určení, spor zjišťo
vací, určovací; 3-ltletbeu 
tuhnutí, tvrdnutí; mrznutí, 
u-o zamrzání. 

~eft svátek, slavnost; 
-aUhUIl slavnostní průvod; 
-fatte' slavnostní lístek; 
-tttellatrfe medalie slavnostní 
II pamětní; -ta!]; svátek; 
geóútener -ta\3 zasvěcený svá
tek; -6U g slavnostní pi'ůvod, 

~eftc homina; pevnost, 
3eftf)eit pevnosti tvrdost, 

stálost, trvalost. 
festina lente lat. ("pě

chAj pomalu) llepřenáhli se; 
bezpečněji krokem nežli 
skokem. 

iiej1Hd)feit slavnost; oká
zalost, slavnostní ráz. 

iiefhmg pevnost. 
~eftuug$-llrbeU práce na 

pevnosti; -Ilrreft pevnostní 
vězení; -taffe pevnostní 
po klad na ; -COlltntcmll O ve
litelství pevnostní: -gefau" 
genet vězeň na pevnosti; 
':"gcfd)ii~ pevnostuí dělo; 
-bařt vězení na pevnosti; 
-ittafe trest na pevnosti; 
-i'triiflhtg vězeň na pev-
nosti. 

ijcd tuk, sádlo, mastnota; 
-gctbcrci, _gcdiuug zámiš
nictví; -gcltltmumg dob:)'
vání [,ukuj -l]ihtMer obchod
ník tukem, sádelník; -foljle 
žírné uhlí: -faugcu-mel)( 
tuková louhovitá moučka; 
-leiliigfeit otylost; -fiiute 
kyselina tuková; -;dHumm 
mastné bahno; -iď}lUeíjCU 
rozpouštění n tavení tuku; 
ztučnění střev; -fdJmef~et 
rozpouštěč n tavÍÍ' tnku; 
-fd;meIactei tavírna tuku; 
-fdfe tukové mýdlo; -ftoff 
látka tukovitá n mastná; 
-fud)t vytvlost, ztučnělost; 
-ltlUtCU tuky, tukové zboží. 

ijcudHigfdt vlhkost. 
3 eub llf-gut manstd. léno; 

-tcd)t manské n lenní prá
vo; -Íllitcm soustava maliská. 
II feudální; _uerbtutb manský 
svazek; -llel'fllffuug feudál
ní n manské zj'·Izellí. 

3cublUlt manství, léno. 
~euet oheň, požár; střelba, 

palba; her. důlní požár; in 
_ getatlíet1, _ jal1gen chytiti, 
vznítiti se; _ jangenb chytlavý; 
in _ fteI)eJt hořeti; in _ aufgef)t1t 
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shořeti; _ gel'elt vystřeliti. vy- křik, že hoří; pokřík "hoří'" 
páliti; -Ilmí požární úřad; -íiirm5cid)cu znamení na po~ 
-Itttlcger žhář, palič; -Iltbcit poplach pí'i ohni; -{citer že
práce ohněm n v ohni: -Ilr" bříkpožárnínhasičský:_Hifd). 
beHel: dělník, pracovník ttuftalt hasičské zařízení; 
ohněm II v ohni; -affecuťatt5 -Hifd)-COl'jJ$ sbor hasičský; 
pojištění proti ohni; -Ilffe" -{iifd)-hofc krabice hasicí; 
mtau5-l.ltíimie pojistná pre- -li:ifd)-getiitf)c nfLřadí ha
mie požární; -&ejd)ltu po- sičské i -!i:ijd)-gumut granát 
žární přehlídka, ohledání hasicí; -fiijd)-lli!fepomoc při 
v příčině ohně; -f1cftattuttg hasení ob ně : -!iifd)-manu. 
spalování mrtvol; f-beftiht. fd)afthasičstvo,hasiči;_lofd). 
'oig nespaln}', ohnivzdorn}-' mafie hasicí masa; -midi
-b!enbe požární stěna; -boJ otllnuug řád požární; -mjd)
třínožka ev kuchyni!; -ónmjt temtifiteu náčiní hasicí; po
požár, oheň; -líiHJue ohňový třeby hasicí; -!ijfd)ttttg ha
povalek ; hranice důlní: šel1í ohně; -manu hasič; 
-caffe pojišťovací pokladn~ -mauct požární zeď: -ltotf) 
(proti ohni); pojiiiťovna proti nebezpečí ohně n požáru; 
ohni: -commiffiit požární -Otbttuug požární řád: 
komisař: -ťoucefj1ou povo- -poH5et policie požárn( 
lenÍ n koncese hutní; -humm -jJoli5et-otllttuug řád polici~ 
hor. požární hráz; -cífClt. požární; -íll.lHaei-llOtjd)rift 
ld)mic)) kovář ocílek, kře- předpis n nařízení požární 
sadel: -cifc komín; krb' policie; f-i'oH5cifid)c mOt. 
výheň; f-fejt ohnivzdor~ fcljtltug bezpečnostní opa
ný, nespalný; -jefte ~afíe ohni- tření proti ohni; -fd)aben po
vzdorná pokladna: -femg. žární škoda. škoda z ohně' 
fcH ohnivzdornost, nespal- -fd)aDcu-beigiituug náhrad~ 
nost, stálost v ohni; -f!ad)c požárová; -fdiabcu-uctgii
plocha tOjlná, v,ýhřevná, zá- tuug$ - Iluftalt pojišťovna 
hřevn~; v.-fofge povinnost proti ohni; -fd)ltlamm hubka 
pomoc! pn ohni; -flltfe ohiío- (zápalná); f-fei;ctt dobvvati 
vé, kouřové plyny; -gcfuljt ohněm; -fciicu do b:í'vání 
n,~be~pečenstYí ?hně; f-ge. ohněm, ohňová práce; f-j1< 
fuf)dtÓ) chytla vy; hořlavý' d)Ct od ohně jistý n bezpeč
-getiitíJiď)aft hasičské n ha: ný; -fid)etoeit Hí @eóiiube~ 
sic,i nářadí; -$eted)tigfcH bezpečnost stavení od ohně' 
pr~v.o podJl1111e; -gell.JcfJt' -j1glta! požární signál n zna: 
rUS~lce.' puska; -~ltfelt hák mení; -fí'rtiic stříkačka (ha
p~~8;:'l1l; -fJoI~ palivo, ~~h:;é I sič~~á); -ftiitt~ o~n~ště; !,pá
dllYl, ;lllttt~.= _6o~; -fmtl!. lel1lste, pohofehste; -ltetU 
{er ohnostruJce; -{atm po- pazourek, kře sací kámen; 
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-ftoff ohllovina; -t6ih:e dvíř- ~euif(etťl!t článek pod 
ka olmišťová; -!.laje plamen- čarou, besídka. feuilleton. 
ná váza: ozdobme koš na i\Ze5-fa6tiftovárna na fezy, 
lomellici; -!.lerfid)cnmg po- ~iC!fet fiakr. fiakrista' 
jištění proti ohni II požární' -g~!íiit poplat.ek za fiaha; 
:-~eriid)etultgs-auftalt poji~ --;f)a1tct fiakrista, majetník 
stovna požárová, pojišťovna tiakru; -Otbmmg řád :fia
pro_ti. ohni; -bttfid)ctuugs- krovsk)'; -Haub stanoviště 
aUlfttďj ohnivzdornv nátěr. fiakrl1 i -til~e sazba íiakrová. 
nat,ření proti ohni; -bctfid)c; ~ia{e ,tav, :fiála (pyramidka 

tuugs - gcjelIjÚJaft společ- v gotickém slúhu); slémě, lome
nost pojišťující oroti ohni' nice. štít, 
-~crf~~CtUttgs'l'~n65epožár: ~iascťl nezdal'. 
~I pOJIstk~: -berfid)etuttgs- fiat sta niž se, buJiž. 
1ummc v-"se n suma požár- ~ibct vlákno. nitka. 
:'l~ho, poj ištění; -wad)e po- ~Hitht vláknina. 
zarlll stráž n hlídka; -Il.lad)~ i\Zid)tc smrk. 
ter požárn)'. blídač požární' i\Z!d)icf-gc!íh:gc Smrčiny. 
-waffc paii18, n střelná zbraň; v ~td)telt-1Jťlden-fiifcr lýko-
-1l.lluttl poHrní zeď: -ltJC~~ ,Hout smrkový; -!Jat,; pry-
hasičstvo, hasiči;' -1l.lCf)t- skyj"ice smmová; -rJ(I{~-C~~ 
!1urtcn - fal.irif továrna na trad v,ýtažek smrkového 
has~šské pásy; -WCflrUHUHt dřeva; -fnI)c smrkové tříslo: 
ha~lC; -Wcflr-l.leteht hasič- -ltabcf-l.ll:iij.Jlttatc připravký 
sky sp.olek; -l1Jcd 011l10stroj; ~~o smrl~~v~bo jehličí; -5Ct< 
-wcd1tatt díln<l pracující l~orcr lyKozrout smrkovv. 
olměn; ; -ltJcrHI - dgan:cn , ~idiou vS'mysl, smyšlél1-
doutl1lk:v ohiíostrojské' ka, fikce. 
-ltJcrfs-fi:irpťl: vělli tbles~, fit~ib klamll:)', vy-, smy
ohllostr?jní (.sk é); '-6chílcn slenl; pomyslil.\"; předstí
znamem ohněm; -srU!} ki'e- rany, nastrčen}'; _cr iffiert 
sadlo. . vy·, smyšlená, předstíraná 

,fcuctu stNleti, páliti; ob811 cen<1. 
dělati, topiti. ~ibeic(lmmifs svěřenství; 

l\Z'cUets- (vi' té, ~cncr-) svěi'ensk,)' statek, ficleikomisj 
!lrl}~tft po~ár; -Acfa!Jt nebez- -(mge(cgcn(leit svěienská 
peCl ohne, záležitost; -mtlt1iiJ:tet čeka-

'" nec svěřenství; nápaJník 
~~Cttcttmg topeni; ohell; svéj"enský,o -!lanb svazek 

pallvo, topivo, v k' s \'eřens -ý; -!le!)i:irbe úřad 
~cuct!mgs -aldage Zal'l- svěÍ'enský; -l.icfilier držitel 

zení topné n topicí; -matc< Svěřenství n ticleikomisu' 
dal, -mittd topivo, palivo. -Cill-lttaHcu jistiny n kapi~ 
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tálvsvěřenské; _cunttoropa. ficbetlt míti horečku; míti 
trovník svěřenstvÍ; _bomii~ zimnici. 
ne velkostatek svěřenský; ~ictalttjarmarečník, trh~· 
_cttid)iuttg zřízení svěřen- vec trhovník, :fierantj - 11ttt 
ství' _crWet!íet nabyvatel @'dJ~iti\1)aren trhovec se střiž. 
svěr:enství; -getidlt svěřen- n,'rn zbožím; _ett-ljanl.ld 
sk" soud: _gtttttD1htd' poze- tl~hovnický obchod. , 
měk svěÍ'enskYi _gni sta- "iierantie trhovám' (dovál,ni 

tek svěřensk3' ll:fideikomisní; 'bO:í na trh); _bddeb trhovni
_Íjcttf d)aft svěí'enst;rí; -~n· ctví. 
1tan 5 svěí'enská stohce II 1l1- ~igntathnt utváření, ses ta-
stallce; _nad)íajs svěř~nská 'lenL pozůstalost; _1Cí:lataho1ts< l\Z'igntelt-lj(inMct obchod
ht\.Jclttat separační n oddě- nik figurami; -ltJedllel t,l. 
lovací inventář (seznam) měnié, zaměňovač (písm,n a 

Qvě"enskv' _f1tttťlgat-ea~i< číslic) 
tal . náhr~dní n náhražková \ ~Hct • fabtiftovárna na 
jistina svěřenska; -ftatut siťovinu. " , 
svěl"enský řád' _berf)iiUttts \ ~HanDe přádelna hed;raol. 
svěřenský po~ěri _l.letmo· ~maf<!í~t,tt bankov111 po
qen svěřenské jmění; -WC~ bočka n íihalka.j -canc ~;::
len svěřenské záležitosti. boční," 'poklacln~;, -gel?J~tt 
", ':r' v vedleJSI n poboCl1l II odstep-

_ ~t):II~.t - eo~nn11 ':ltU~t. sve- n" o bchocl (závod); _HrdJe 
l'e~,st~l, fid81~~m;~~rla~, lir o fiÚální kostel; _fanbcs-cai1e 

~tbCtC(l.ln~ullatt1"J~ ~u [t1< poboční zemská pokladna II 

rnÍ10u substItuce :fideIkomls- pobočka zemské poklaclny; 
ní. _l'oftllmt filiální n poboční 

~i:tlejttffiťl(tt) rukojemstvi, pošta; _ílU!t;ictuug$-llmt 
záruka. :filiálka pro puncování; :filiál· 

~i);!ejufí(lt rukojmí. ní poboční puncovl1a; 
fibcju110tifď} rukojemský, -ld}u{e poboční škola, 1;0-

l'učitelsk,<'; _c (Eau!iou{5urruube bočka školy; _!.lcrWC1Ct' 
ručitelská kauční listina, správce filiální~o kostela. 'v' 

Fides víra, dl1věTaj bona ijHialc pobocka, vedle.Jsl 
ficle poctivě; mala fjde o b- závod, filiálka. 
nn'slně. wHiation synovstvÍ, dcer-

fiDieteu úvěr poskytovati ství řádný původ od jistého 
komu. pj'·edka :fiÚace; filiální poměr 

witludllr - erbe :fiduciární mezi kostely; _s-Hagc :fili-
dědic. ačnÍ žaloba (žaloba na uznání Fy-

i\Zinuehttius íicluciář o novskiho n dcerského pom,ru); -s-
l\Z'iclicr horečka, zimnice. íltobe filiační clůkaz (že jistá 
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osoba prostředn:ctvím všech předi,ů po. 

chází ze řádného manželstv-D; -$-te~t 
filiačni text. listinv dokazu-
jící filiaci.' " 

wHigrau - arl.leHcr filigra
nista, eetil1kál'; -ltlat'cu fili
gránové zboží, 

wlJofelIc noretní hed \,ábL 
wHter cedítko, cedidlo, 

filtr; -lJottid) filtrační ka
dečka Iká<:':); -!ammet fil
trační komora: -i:lfaHclt fil
trační plotny;' -p!attcutt'u, 
gel,' nosnice filtračních plo
ten; -tflutlu filtrační věž. 
~Htrathnt procezovam, 

čištění, filtrace: -s-mlfllge 
zařízení filtrační, čistivé II 

procezovaci. 
wHtriet-apparat pl'ocezo

vadlo, cedidlo, filtrační pří
stro.Jj -baffht midržka pro
cezovacÍ; -papict cedicí pa
pil'; -flld kalák, procezovací 
pytlík, cedidlo. 

fHtrictCU čistiti, (pro )ce
diti. filtrovati. 

wH" plst; h· r. mělká mou
ka, mělky; -llbiď)uH)ef od
střižky II odřezky plsťové; 
-falítif továrna na plst; 
-flCt'b splávek mělkový n na 
mělky; -l)ut plstěný klo
bouk; -llíite-apjH:dut úpra
va plstěn3'ch klobouků; 
-mel)I mělky; -fdlulj plstěný 
střevíc; -fdluljmadlet "yra
bitel plstěných stl"evíci'!; 
-tud) plst; -llJaten plstěné 
zboží. 

final konečnJ", závěrečn3'; 
w-cdebigung konečné vy
řízení. 

fiu~nftcrcu ukončiti, skon
covatI. 

wiumtder finančník, pe
něžník. 

wllUUt5 - abjnud finanční 
pl'-íručí II adjunkt; -beam" 
tc(t) úředník finanční; -líc' 
fyorlle finanční úřad; {eÍlenDe 
_6el)l'rben řídící úřady fi
nanční; f-bel)iitMid) úřadu 
finančního; T_óe[jl'tbficúe iBe, 
ftii1iguHi] potvrzení finanční
ho úřadu; -be;h:f finanční 
okres; -liC3trg - bcl)i:irlle 
okresní finanční úl'ad: -lil'" 
5ids-llh:cdhnt okreS;l} fi
nanční ředite:ství; -bC3itf~
l:lhcctiolt~-bel.'CtbltU1tg na
řízení okresního financ'ního 
ředitelství; -líe5ids-lIircdot 
okresní finanční ředitel; -bc, 
5id~-ocouOUtat okresní fi
nanční hospodářský Mad; 
-cafie finanční pokladna; 
-commiffiit finanční komi-
sař; -coltcejJts-jJtaftifaut fi
nanční konceptní pra.Hi
kant; -coucipift finanční 
koncipista: -btenft finanční 
služba; -bh:edhm finanční 
l'editel"tví; -lIil'cdor finanč
ní ředítel; -ctat rozpočet fi
nalH,ního odboru. finanční 
rozpočet; -dat-joUtna! den
ník pro rozpočet finan(:ního 
odboru, denník pro finallční 
rozpočet; -ctat-fulíjournd 
podřadný n podružn}' denník 
II poddenník pro finanční roz
vrh n rozpočet; -Ťtllgc otáz
ka :finanční; -fiilitltug fi
nanční správa; -gclíaruu!J 
finanční hospodářství II spd-
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va; -gelíiet finanční území, i OtDlutngsbf~tt věstní):_ mi
obvod II okrsek; -gcfet; zá-, nisterstva finanCi (,kr. 'ť5. 9Jl. 
kOll finanční; -!'Icfet;gclíuug I iB. iBL, v. m, f.); -ntiuiftcl'inm 
finanční zákonoaárství; -gc' i ministerstvo financí, finančni 
ict)htnbC znalost zákonů fi- i ministerstvo; -mono+'loI fi
nančních zběhlost v záko-l nallcní samotTžba n mono
nech fin~nčních; -flofratI) Irol; -obctCommiifiir vrchní 
unsnční dvorní rada: -IjO' i finančn í komisař; -ObCl," 
ljeit finanční výsost; -in·l htií:Jcctťlt vrchní finanční in
fpedot finanční inspektor;! spektol'; -i:ieouOuHtt finanční 
-ht;pedorat finanční in-I úřad hospodářský, finanční 
spektorství; -iufj)edorat$-: ekonomát; -ol3ťl'lltÍlm ope
bqid okres finančního in-I race II podnik finanční; -Ol," 
spektorství; _tuteubaut fi- i gan zÍ'Ízenec II orgán finanč
nanční intendant; -jalit ! ní; -í:Jatcltt finanční patent; 
účetní II finanční rok; -fage l-jJel'iolle období finanční n 

TI!;anční sta,:;. _ra}t~~~-be' I účetní j. obvd~bí rozpoč~u; 
ljorbe zemsky imancm urad; , -plau financm rozvrh R plan; 
-IltnllC%-cltfi li zemská finanč-l-proeuudor (fina nční) pro
ní pokladna; -lallbcs-l:Ihcc' I kUl'ator; -lJrocuratur fi
tiOtt zemské finanční l'editel- nani\ní pro kur a tura ; -pro' 
ství; _ImtDC$btrcctiolls-iiCO' i Cttratut'~-aÍltíJeHnug oddě
ttOmat hospodářsk,<' úl'ad 18ní finanční prokuratury; 
zemského finančního ředitel- _ptnCUl'lttllts-erpofHur ex
ství; -IaUbesbirectiou$-prii, positura finanční prokura
fillhtm presidium zemského tury; -lJroeuratut's-pdifuug 
finančního ředitelství; -(au, zkouška pro finanční proku
lIcsllircdor zemský finanční ratul'u; -rati) finanční rada; 
ředitel; _{llnbc~Hleottomats- _tedlmmgs-bcpattcmcut fi
offisiaI oficiál zemského fi- 11 anční úétárna n účetní od
nančního Maclu hospodář- I dělení; -t'egnncn finanční 
ského; _I1mbc%-ocottontats-· regálv; -regtc finanční spd
ťoutrolor dozorce II kontro-I va; "-rcgh:-fubjontttal po
lol' zemského finančního úřa- . družný denník II podder.llík 
dn hospodářského; -mmtU' finanční sprá"y; -tC1iod fi
finančník; -minifíct finanční: nanční odbor; -fccrctiir fi
ministr; -miuiifctiaf-edajs nanční tajemník II sekretář; 
v~'nos finančního ministel'- -ftelUj,lcf finanční kolek; 
stva; -nthtijtcria!-(faď))rcťÍ}' _bCtOtbUuugs-lí(att finanční 
ltungs-bej,ladcmcut (odbor- věstník; -bCrll.Ja1tnug spl'á
ná) účtárna finančního mi- va financí II fillaně.nÍ; -ber' 
nisterstva (ministers lva fi- wllUuugs-attfllJanb náklad 
nancí); -mittHteriaf - ber' na finanční správu; -bcr> 
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iJ.H,Huttgs-gebie~ úZ,<;mí, vo~- stráže; _matm finanční 
yod. okrsek spravy nnancmj strážník; -mauujďjaft muž
-i;lotfage předloha finanční; stvo finanční stráže, finanční 
-Iuad) viz ~htcm;)rilď) ("reostatui stráž(níci); -obel: - anffegcr 
heslo); -Itlcfcn finančnictví; vrchní dozorce n naddozorce 
-U,idfdj"ft finanční správa finanční stráže; -1.lbel:-com~ 
II hospodářství; ~\uii1enfdJaft miiflir vrchní komisař fi
finanční věda; -5011 finanční nanční stráže; -(llier-htitJec~ 
clo. tOl: vrchní inspektor finanční 

§iuau;;eu finance; 3erriittete stráže; -obere představení 
_ rozhárané finance. finanční stráže, vyšší úřed-

fhtalt~iclI fint:tnční, financí níci finanční stráže; _organ 
se týkající. zřízenec n orgán finanční 

fiňan~ieten finansovati, stráže; _teiVicicntrespicient 
fin'Hlční operace dělati. finanční stráže; -feethm od-
~htalwůad) - alitÍ)cihutg bor finanční stráže. 

odd61ení finanční stráže; 6htalt3\tladj e finanční 
_alitf)eihntgs-Ieiter správ?e strá,ž., 
n přednosta oddělení stl'áze 6ma3ItJa~c- (viz též ~ntlnt;~ 
finan?ní \ -a~g~f)ij~i§!cr p.U-1 ~llďj:la,lJtIJet~~tlg oddělelll 
slušmk finanClll straze; -alt~ financm straze; -erfotllet~ 
geriellter zři_~enec ±~nanční ltiil~ P?tř~by pr~ finan?ní 
stráže; -aui1cljct dozorce straz; -1cdtOus-lettct spn~;v: 
tínanční stráže; -Iluflu"ul:l ce odboru u sekce financlll 
náklad n vydání na ~nanční str[t~e. _. ~ 
stráž; -auflucml:l- !OUtlHtI tšmbeI-aullaH, -Í}"U$ :r;a
(lenník pl!O náklad II vydání lezinec, ústav n dům n[\1e
na finanční stráž; -COttt" zenců; -gelh = 8inberíof)11; 
ntif1iit komisař finanční -finl'l naleze~le~. .,. '" 
stráže n při finanční stráži~ fi~D.cu, n,aleztl, na'Jlh;, FIr 
_el1uttoI - bCthf kontrolm gnt (lUr btlllfl) _ za dobre (za 
OKres tínanční stráže; -cou~ Slu~;Lé) uznati; ió) tanÍ) iitr 
trl1H.Hlc;itf%-(eHet okresní 11otl)l1Jel1cig vidělo ~e, mi; ió? 
kontrolní správce finanční !il1be an3110rbnm VIdl se ml 
stráže, sprAvce kontrolního nal'íditi; fic6 berilnl~j{5~. (De< 
okresu finanční stráže; _e!,Ht~ ítill11J1t) _ eI. 311 t[)Ult vldetl se 
trol$-be6itf%-ícit,uug, okr~s: pohnuta _něco UČÍl~it~; man Vlt~ 
ní kontrolní sprava imancm bel oU gej!aíten vI.dl se naHl 
stráže, správa kontrolního dovoliti, dovolujeme, dovo
o kresu finanční stráže; luje se; 'iíltll'eUCUllg _ vzta
-llienftbulÍ) služe bni knížka hovati se nač; používati se, 
finanční stráže; _iul'liui" užívati se; eilt @ejei;l fhtbet 
hmm! zříze nec finanční auf et. :)Xlll1.mtbullfj zákon Yzta-

huje se na něco; eiugeiiif)rte 
0CÍ)ui;lborriď)lullgen _ :)Xn\1.lenbung 
zavedených opatření ochran
ných (po )užívá se n (po )užije 
se; Bebeďul1g _ úhradu míti; 
BeftCittgnllg _ dojíti potvrzeni, 
b)-ti potvrzen, potvrditi se; 
i einen @rnnb iu et. _ míti zá
klad u důvod v čem. 

~htDCl: nálezce; -loÍ}u ná
lezné; -l:cd)t právo nálezce, 
odměna nálezcova; hor. před
nostní právo nálezce (ne
rostu). 

tšinMiug nalezenec. 
6htbltug nalezení, nález j 

-s-rcd)t právo nálezce. 
mnger-ljiitc-ct~eltger vý-

1'0 bce náprstku; -l:iug 
prsten; -il.lí~c konec prstu. 

fhtgietcu předstírati, vy-, 
smysliti si, fingovati co. 

~hmelt uhry; -ftanff)eit 
uhrovitost (vepřti; právnívaull; doba 

ruěeni 8 dní). 

fhmigc% ~lei\cí) uhrovité 
lnaso. 

~iltte tínta, lest, úskok. 
~itma firma; bie - aeilÍ)l1elt 

podpisovati, podepsati firmu j 
cic ,8eiďJltllUfI bcr _ in bcglan" 
Digm: ~orm eittreidjen předložiti 
ovť,l'en:)' podpis firmy i -{Je~ 
6eiďjmmg označení firmy; 
-rertiflltlt9 podpis firmy, fir
mováníj -fiigret firmu ve
doucí; -htI1abcr majetník, 
majitel firmy i -Hifť6ung vý
maz firmy; -protoeofHCtltug 
protokolování firmy, za
psání firmy (do rejstHku)j 
-protoeoílictungs-gc~iiy po
platek za protokolovam fil'-
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mYi -ftampiglic razítko fir
my; -;úďjnuug podpis fir
my, fil'illovánÍ. 

6itmen-mafermalíÍ' firem; 
-tegificr seznam TI rejstřík 
firem.; -11.H:jen záležitosti fir
mové, věci rtrmovní. 

firntierclt podpisovati fir
mu. firmovati. 

~hmietUngitH:cd)t právo 
podpisovati íirmu. 

~irlti% pokost, fermež; 
-Cr5Cltgcr výrobce pokostu 
n fermeže; -ficlleret fenne
žovna. 

6ttit hřeben, kalenec, lo
menice; hor, strop. 

6itftcu-bltU dobývání vý
stupné; - cr6 stropová ruda; 
-fttaf7e výstupní rub; -itrcďe 
stropní chodba u střída. 

fi%ca! fiskální. 
tši$ca{-Ilntt fiskální úr-ad; 

-bcfetuiteu deservity fiskál
ní; -l:Iienff fiskální služba; 
-!Jut fiskální statek; -tJrei% 
fi~kální cena n cena fiskem 
stanovená; -lJtiuHcghtm vý
sada n privilej fiskální; -ítlC~ 
f~lt ,fi~kálnictví, soustava 
:liskalm. , 

m%CIt(Wtt zásada fiskální, 
fiskalita. 

6ifdj-IlUtt porybní úřad; 
-angel udi ce; -bc~iiHct 
sádka; -betu kostice; -l.íeht
imitlltiťlU$ - cr5cuger v~'
robce imitací kostice; _beiu" 
reifict trhač ko stic; -{Jeht~ 
5urid)tec upravovač ko
stic; -&lllfc rybí měchýř; 
sta\'. plameny (při gotických kruž

-{Jr!ltCJ; pečenář ryb; 
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-clntlCt'bcU-C1'5eugcr v)'rob
ce rybích konserv; -eter 
jikry, potěr; -ehtfaI;er na
solovač ryb; -etufa{;crei na
solovánÍ ryb; -faug lov ryb, 
rybolov i -faug-ll.Jetf3cug-cr' 
3cugCt' výrobce nástrojů pro 
rybolov n rybářsk)'ch; -!Je, 
riHI)e-et3cuger výrobce ry
báí'ského náčiní; -fadc ry
bářsl;J l'stek; -Hitucr ke
bule, che bule ; -faia, po
těr, jikry; -lcim rybí klej, 
vyzí klí; -mattniercr na
kladač ryb; -meijkt po
rybný; -iH rybí tuk; -orb, 
lUUlA řád rybolovní n ry
bářsk)'; -tCa,cu česle na 
ryby; -tenfe vrše; -rogen 
jikry, potěr; -rojter smažič 
ryb; -fa,uppe rybí šupina; 
-iieg průplav pro ryby; 
-t6ran rybí tuk; -!Uage 
váha na ryby; -!Uaffer voda 
rybná; -3nd)t chov ryb, 
rybářství; -5Ua,tIer pěstitel 
ryb. 

fifťÍ)CU ryby chytati n 10-
vitL rvbařiti. 

~ifďJcr-faÍ!taeug rybáj'ská 
loďka, rybářský člun; -řade 
lístek rybářsk:í'. 

tiiid)crci rybář.3tví, ryba
ření; -bCtca,tigtc(r) opráv
něn\,' k rybářství n rybařiti' 
-faiir5cug loď rybářská; 
-friucC vodní pych; -geriitgc· 
Ijiinllfct obchodník rybář
skÝll1náčiním; -řadc lístek 
ryiJ:\.řský; -piid)tCt pachtýř 
rybál'ství; -rca,t právo ry
bolovu; -tcQiftet-l1rief z'á. 
pisný n rejstHkov)' list ry-

bál·sk.~,; -tcbiCt obvod n re
vír rybářský j -ucrbot zákaz 
n zápověď rybaření. 
~i$cus státní pokladna, 

fiskus. 
fl'ijofc bob, fazoL 
Fissuta anat štěrbina, sku

lina, puklilla, rozsedlina; 
rozštěp, rozštěpina, 

fi;r pevn.<', stál.<"; _e j3'rift 
pevná (neprodlnžitelnr't) lhů
ta: _e 30ee utkvělá myšlén
ka'; _er @ef)alt stálé služné; 
_e @eóiir stálý n pevn)' po
platek; _e í8qiige stálé platy, 

~i~-gefa,iift pl'esný, pevný, 
fi:xní o bchodj -i-llmft ód !lllaijer< 
anfagen stálý bod při zaříze
ních vodních; hor. pevný bod_ 

Fixa vincta věci pevně 
a trvale s nemovitostí spo
j ené (při:o;lušenství nemovitosti). 

fi~en bu". prodávati in 
bianco, a découvert; blanko
vati; spekulovati na baisse 
(na snížení kursů). 

~i~er = í8aifiier. 
fi~ierett ustáliti, fixovati i 

měřiti koho (zrakem) j upřtmě 
hleděti na koho; fi~ierter .peóe{ 
llxo\'aná páka. 

~í~itnt stálé služné, stálý 
příj em n plat; (opak ~cdben< 
tiCI1 případky, vedlejší pi'í
jrny' .. 
~L, fl. (,kr.) = lS'Iorln, zl. = 

zlatý, 
fIaa, plochý, ploský, rov

ný; _e .panÍ) dlaň j _e~ ~anÍ) 
venkov. 

~(Ila,-eif cu ploské n 1'elso
vé železo j ploska železná; 
- fiia, platejs; -mafer plo-

chonudíř; -ort úpadní stH
da, úklonná ch odbice; -f a,aa,t 
ležatá n sklonitá šachta; 
-fa,icUCtt ploské kolejnice n 

relsv. 
tiliia,c plocha, povrch; 

rozloha, prostor. 
maa,cn-aU$ma» v:í'měra 

(plošná); -htflaft obsah plo
chy, ploský II plošn)' obsah; 
-Utaj"] míra ploch, míra 
plošná n rozlohy; -taum 
ploský n plošný obsah, plo
cha. 
~faa,s len; -alifaíí-fpht· 

uetei přádelna lněných od
padků; -beteHung příprava 
lnu; -btca,-anftaH třecí ústa v 
pro len; -btea,-mafa,hte la
mačka; -litca,e mědlice, 
trdlice; -borte, -bort-cmffaH 
sušárna lnu; -gattHtbfalI
fphmetei přádelna odpa.dků 
lněné příze; -gllttt-I)iiub(et 
obchodník lněnou přízí; 
-!Janl - fphuteI:ci pl-ádelna 
lněné příze; -Ijca,efei česání 
n vochlování lnu; -~cd}fer 
česač n vochlovač lnu; 
-pu~ťtci čistírna lnu; -rojt
aufj;aft močírna lnu; -fcine 
kokotice, hubilen; -fphttterci 
předení lnu; přádelna lnu; 
-lUerg koudel. 
~{aeou- betfa,lnfs závěra 

láhvičky. 

~(aber~of5 jádrovité, sva
lovité, tládrové dřevo. 
~{agge vlajka, lodní pra

por n korouhev. 
~(Ilggcn-ntaa,et v}'robce 

vlajek, vlajkář; -patent pa-
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tent na prapor lodní; -fd}iff 
prap orní loď. 

Flagitium nei"est, ha
nebno:it. 

Flagrans Cl"Í!l1ell horkS' 
čin; in nagrami při (horkém) 
činu. 
~{amm - ofen plamenná 

pec; -rttfi saze. 
~rí'umnc plamen. 
~rattelI-fabrif továrna fia

nelu; -I)anMet obchodník 
nanelem; -Iuellct tlanelář, 
vvrobce nanelu. 
"manfa,en Pl·huby. 
fícmfa,cn-attig na zpúsob 

pí'h'ub 
~f(miď)ett-fappe zinkové 

pouzdro, kápě, pouzdro. n~ 
přírubách; -ucrbhtntUlg spoJ 
přírll bová; -íJcrfa,tllubtmg 
pHrubí, šroubenÍ Pl'h"ubové; 
-tlcrfid)cnmg pojištění pří
rub. 

maia,c láhev; jef! lJer\ď)Íofiene 
_ll cejch. a hostin. láhve pevně u
zátkované, pevn ě uzavřené; 
_ mít 'l.;atentNriď)fui~ láhev 
spatentní zátkoun závěrkou. 

~fafa,cu-bier pivo v láh
vích n láhvové; -liiCt-~iil1b< 
lct obchodník láhvovým pi
vem j -bicr-fd}iinfer v}'čep
ník láhvového piva; -Met
lJerid)IeifiCt prodavač láhvo
vého piva; _einbhtber opřá
dač láhví; -cntlc{oPl.Jen 
láhvové op letky (pletené 
obaly); -fUffeu plnění láhví, 
stáčení do láhVÍ; -fiillma
ia,hte C'a]jfUlImajď)iue) stroj 
ku stáčení do láhví (k plnění 
láh ví, na stáčení do láhví); 
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-bitíi Cit = _clt\Jeioj.lpett; -lap' 
fdu lAhvové kapsle; -řod' 
majďjhte korkovačka, zátko
vačka: -fihbis domácí tv
kev, d3'ně; -fdJnumUJeiu š'i:!
mivé vino láhvové; -!.lel> 
fdJhtfs - etjcugct výrobce 
láhvových uzavírek; _UJetu
f)ihtMCt obchodník láhvo
vým vinem; -luijdJct kartá
ček (štětička) k cídění láhví, 
kartáčové cíditko na láhve; 
-sug kladkostroj. 

~(aldJuet klempíř (ple
chov:)"ch láhví). 

frnu slab}', mdlý, ochablý, 
chabý; _ gef)eJt váznouti; 
_ macÍ)en stlačiti cenu čeho, 

ffaueu chabnouti; klesati 
v ceně; vázn outi. 

~faum-fehetu prach, pra
chové peří; -tehtiget čisti
tel prachového peří n pra
chu. 

wfaujeu brylmle, cáry, 
fukv. 
~lcdHc svazová žíla, šla

cha. 
~fcdJt-m!lid)hte pletací 

stroj; -fd]Uf}-ctseugct v.ý
robce pletených střevíců; 
-1tl!ltClt - etjeugCt v.ýro bce 
pleteného zboží; -Itleihc ko
šařská vrba. 

~feď)tc vrkoč, pletenec 
(vlasů); lišejník; lišej; vy
rážka, opar; líska" košatina. 

~fedJten-et6cugetpletinál'; 
košináÍ'; -5!lUn plot. 

~fcdJtCt pletač, košikář. 
~fcd díl, část; tii ~redclt 

skvrna; záplata; drštky; 
místo (osada); -aus!iriullct 

čistitel skvrn; -fugd-licrei' 
tet připravovač kulatého 
mýdla na skvrny: -lHtJlet 
čistič skvrn; -id)u~-maď)et 
příštipkářj -j1ehct drštkář; 
-fiehctei drštkárna; -ftOIT' 
fnllrif toyárna na látku 
proti skvrnám; _, ll. S:aIg, 
fiellet dršt.kář a lojař; -thu> 
tUt, -Iunffer tekutina n vo
dička na skvrny; -!ullifCt, 
fautU továrna vodičky na 
skvrnv_ 

flecťeu poskvrniti, špiniti; 
spravovati, pl-íštipkovati. 

ffcdcn-ftci, -rOS bez DO

skvrny, bez úhony; ~-rei" 
niget čistič skvrn, 
~fehet - mnns netopýr; 

-mcms-feuitet kulaté okén
ko. 
~regef cep; biják; klacek; 

-iabte; Eeh bcr _ doba roz
pustilé nejapnosti n neote
sanosti. 

flegen úpěnlivě prositi. 
~rciid)-!l!if(lll odbyt masa; 

_Ilusliehder vvsekávač ko
stí; -ansfuÍ)r-tloUettc boleb 
na vývoz masa; -ausfoď)elt 
vyvařování masa; -,ms" 
jď}roteu (vy)seká(vá)ní ma
sa; -ausfd)toter vysekávač 
(masa); -Ilusld)rotmtg se
kání masa; -ausi d)tO!uugS" 
tCď)t právo sekati maso; 
-Ilu~ltritts~tegiitet rej střík 
o v3'vOZU masa; _lilluf jat
ky; -liei.'llltf spotřeba masa; 
-bcjdjnu ohledání n vyšetřo
vání n j'll'ohlídka masa; -lic, 
fd)au-odmuug řád o pro
hlídce n1.a:;:a; -befď)nU-bor" 

f(1)rifteu pI'edpisy o pro
hlídce n vyšetl'ování masa; 
-fJefdJauer prohllžeč n vY
šeti-ovatel masa; -befteue· 
rung zdanění masa; daň 
z masa; -be6ug odebí
rání masa; -confctben (iu 
íSiicf)ien) masové konservy 
(v krabicích); -coufedlcn
Í)ihtl'lIer obchodník masový
mi konservami; -cinfnúr 
dovoz l11.asa; -e~trllct výta
žek masový n masitý; tresť 
masová; -e~ttlld-fabrif to
várna na masové výtažky n 

masovou tresť; -e~tnH:t
gi:htl:l!cr obchodník maso
vými výtažky n masovou 
trestí; -futtet-meg{ moučka 
z masových odpadků; -ge' 
mtfs požívání masa; --:ge, 
Itlctbe žÍvnost í'eznická; 
-l)ad-mafcfJhte stroj na se
kání masa; -f}ad'er sekáč 
masa; i-ezník; -!JalIe masný 
krám; -l)ihti.'l(er obchodník 
masem; -f}auer řezník; 
-l}llucr - gCIl.lcrúe řeznická 
živnost; -fnhen masný n řez
nický krám; -!ehn-gtttunti 
(~arcůcoffa) rybí klí; -íiefc, 
umí dodavatel masa; -Hefc, 
tung dodávka masa, dodá
vání masa; -madt masný 
trh; -mcgl moučka masitá 
(, masovych odpadků); -rel.lifhnt re
vi se n prohlídka masa; f-rotlj 
masové barvy; -faJ)ung 
sazba (z) masa; -fd}iitler, 
-fd)auet prohlížeč n1!1Sa; 
-id)nu prohlídka masa; -fe!" 
d)et uzenář; -fteuer viz jJfei\lÍ)' 
fteuer (samostatné h"lo)i -tarif, 

-ta~c sazba z masa; -untet' 
lud)uu9= _beicl)all i-l.Ierauf1e· 
nUtg prodej, prodávání, zci
zení masa; -!.lerbtauď) spo
třeba masa; -i:letgiftung 
otrava masem; -l.Iet·fd)leifiet 
proda-:ač masa; -Uet;eg' 
rungslteUet potravní daň 
z masa; -!.leršeljtungs-fieuer
!ieganhfnttg řízeni o n při 
potravní dani z masa: _bor" 
t~t~ zásoba masa; '-mage 
vaha masná n na maso; 
-IUntett maso; uzenářské 
zboží; -Il.lnten~ihtl:lfet ob
chodník masem; obchodník 
uzenár-sk:)'rm zbožím; -UHUt' 
he rána v mase n svalová' 
-ItlUtit klo bása. ' 

~(eiidJet í-ezník; -gelHli' 
feufd) aft s:>olečellstvo l'eznf
ků; -!JcjclIc řeznick:)" tova
ryš n pomocník; -gcfclIeu" 
ftaufett-eaffe nemocenská 
pokladna tovaryšů řezni
ckých; -hmuug cech n po
řádek l'eznický; společenstvo 
řezníků; -tabeu řeznick{, 
krám; -re!.lifion prohlídka-n 
revise u řezníků; -betfď)[eiii' 
ftiHte řeznick:í' krám; -llJ!t?ie 
váha řeznická. . 

ffeii41ig masit\"; svalnat-í'_ 
ffeifd)hď) tělešný; smysl

ný; _ beii1Joí)Hen tělesně ob-
covati s kým. 

ijfeijď)fteuct daň z masa; 
-Ilbfiubung sjednání n do
hodnutí n vyrovnání o daň 
z masa; -Il!ifiubungs-geiefí" 
fdjaýt :,;polečenstvo dol~od
nute n \'\Tovnané o datl 
z masa; ":l!olletfe boleta na 
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dai'í z masa; -cdrllgs-atts, ijfiege moucha; ilJan\icf)e -
ltleis výkaz (o) výnosu da- viz ~ant[laribe. 
ně z masa; -gefeJ; zákon o fHegéu letěti, lítati i -ll 
dani z masa; -lHlCf}t nájem létací, létavý; vlající; po
n pacht daně z masa; -paď}í- hyhlivý, pochozí, putující, 
bc;id okres s-, propachtova- obchůzkový, amhulantní i 
né daně z masa; -f"lÓJt-raíjo!t _ber ~lt5\)erfaui kočovní vý
ohvod (pro )nájmu daně prodej; _De ~únll11iifiúll létací, 
z masa, obvod, v němž n pro cizí, tajná komise; _be ~~e, 
který daň z masa jest (pro)- cl1tiúlt létací exekuce. 
najata; -vaÓJtuug nájem \Jnege1t-biitelt~iiltl:lrer ob
daně z masa; -plUtfÓJal vý- chodník kornouty na mou
měrek daně z masa, sj edna· chy; -~lItpier papil' na mou
ná n smluvená suma (,-ýše) chy n muchomornÝi -fteht 
daně z masa; f-pfíhíjtig po- otrušík, utrejch; -tol:l(pa~ 
vinnS" n zavázan.<' k dani z ma- ; pier) = _t'apte\'. 
sa, podléhající dani z masa i; ijIieIJ-od hor. záštita, scho
-regie správa daně z masa; vávačka. 
-regifter rejsthk pro daň fHe~en utíkati, prchati; 
z masa; -fiÓJerftelhmg za- babún _ utéci, uprchnouti; 
jištění daně z masa; -tarif e-e ®efahr _ vyhnouti se ne
sazba dani'; z masa; -úedih>' bezpečenst.ví. 
3Ultg zkrácení daně z masa;: '!lHcfe plitka, dlaždička; 
-51t1jí-rcgifier platehní zá-' -U-bteltuCr, -U-fOl:met plit
znam n re.istbk pro daň kář. dlaždičkář. 
z masa, záznam n rejstřík ijncfj (sprá,·n'.ii l/3íies) rouno; 
o zaplacené dani z masa; ::Jrben De!3 fJolbenen _eG řád zla
-6a~{Ultgs-[Jondtc platební tého rouna; -!JO{1l ryžovnÍ 
holeta ua daň z masa: zlato; -\.lapter piják, pijavý 
-5Ilí)hmgs-t'cgiftet = _~a()!; n ssací papír; -luuf1et te-
regifter. koucí voda, 

\Jfeifj píle, piinost; péče, flieficlt téci; rozpiS'vati se; 
starost. rozpouštěti se, táti: utíkati, 

fleifiig pilnS-, snaživý, hor- plyllouti; aU0 cr. _ piynouti, 
liv.<', pečE vS'. v,rpl)'vati, následovati, čeho; 

ffHcl'-fdjuct"cr správkář, -'11 tekutý; plynný; in Den 
zápJatál'-; -iÓJufter příštíp- @5taa:0icI)a~ _De @elbftraíe po
kár; -Iucd záplatování, spra- kuta případajíd státnímu 
vování; správka; slátanina. pokladu n plynoucí do stát-

\JHeber bez; -ltut$, -faft níllO pokladu. 
hezová povidla; -fÓJwamm ~(htfCd = j3'Htter. 
bezová houba, ucháč, Jidá- í}Hut-gfa$ sklo flintové; 
šovo ucho. -1tcht = ~ellcritúl1. 

K podrobnému studiu jazyka. francouzského dopo
ručujeme do každé knihovny obsáhlé dílo, veliký 

SLOVNÍK 

c zsko .. ceský. 
Sestavili 

Dr. Jan Herzer a Čeněk Ibl, 
c. k. professoři ~tředních škoL 

Důkladně dílo toto pracováno jest podle nejlepších 
dosavadních pramenů francouzských, slovanských a ně
meckýcll, takže obsahuje těměř všecka slova a rčení' fran. 
couzská se zvláštním zřetelem -k výrazům odborným, ře
meslným a Iidový"m, zejména v četbě novější, dále hojnost· 
frasi, přísloví i synonym. Za každým slovem udána správná 
výslovnost, na konci pak uvádí se pro vědeckou potřebu 
i etymologie: Slovník francouzsko -český je vítanou 
knihou pro všeChny, kdož potřebují sáhnouti k zevrub. 
nější francouzskěpomůcce slovníkově. Slovník francouzsk<>
český spracován je podle osvědčeně methody Sacha
Villatovy a řadí se k nejlepším spisům slovníkářským 
v naší literatuře. 

Cena: a z140kT., vá~. 9 zl. 70 Rl'. 
Dil II. ::EI:-Z. 

Cena: brožovaný 9 zl. 20kr., váz. to zl. 50 kl'. 
Aby si toto dílo mohl opatřiti i ten, Jemuž zakóupení 

kompletních sva~~ů ~~ni pohodl~o, uspořádali jsme právě 
110\'011 druholl echel seJ;!ltovou (obalkovou~)ež vychází nyní 
pravidelně a sice sešit každých 14 dní. Uplně dílo zaujme 
nyní 4í sešitů po 40 kro Předplatné na' 5 sešitií 2 zl. na 
10 sešitů 4 zl.í s pošt. zásylkou. Žádejte sešit na uká~ku. 

Objednati nebo předplatiti lze v každém knihkupectví 
jakož i " 

Nakladatelství J. Otty ,Praze. 
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. iřHutc puška, ručnice. 
%lHttcr cetka, pozlátko, 

blyskotka, trety; -goItl po
zlátko, šumicha; ...:goftlfd}fii< 
ger, -fd}liigcr pozlátkář, 
cetkář; -fd}tiiqcrci cetkář
ství; -fUber bílé pozlátko. 

mod-feillc (franc. bourre de 
soie) boura, zadní n odpad
kové hedvábí; -11.l0UC vlně
né odpadky. 
~rodc hor. pevnější hor

nina (pod volnější). 
~ror-crscuqct výrobce 

Horu; -tlicH-a.p.pllrat pří stroj 
k dělení povlaku; -tf)cHcr 
dělič povlaku; -tl)cHcr-j.pu< 
lcn cívky děliče povlaku. 

%l{oret-ieitlc = Filoselle. 
ffoticrcu kvésti, zkvétati, 

prospívati. 
mo~ vor, plť, prám; -!lU

ftaH pltnictví, plťařství: 
-auffiingcr chytač vorů; 
-bautl šlahoun, vořina, sváz-
ka, houžev; -bau-l)or;; sta
vební dříví plavené; -bancr 
stavitel vorů i -baum kmen 
prámov}' n pramenový n pl
ťový; -lietticb voroplavba, 
plťařství; -bhtber vazač 
vorů; -briidc vorov.ý mosti 
-tana! stoka n strouha k pla
vení dříví, plavidlo; -fafJd 
voroplavba, plavení prámů; 
-fal)rt-orDuuug řád voro
plavební n pltnický; -fafJds< 
bcttieb provozování voro
plavby, voroplavba,pltnictví, 
plťaření; -fiil)rcr náplavní, 
náplavnický mistr; -!Jebiir, 
-gelD vorné, prámne, po
plavné; -grabeu = _canal; 

-fJafclt přistav pro vory; 
-I)attbd obchod plaveným 
dřívím; -fJo{~-lJiiubIcr ob
chodník vorov}'m dřívím; 
-HaDe kláda; -Uafter sáh 
vorového dříví; -orhuultg 
řád plavební; -red}cu česle 
plavební; -ftiittc voj'-iště, 
místo (určené) pro dělání 
vorů; -ftra~c (s)plavná n 

vodní dráha; -tafcl vor, 
oddíl voru; _lafdu an55 ~ram< 
~ofa trámový vor; -tllfc!
l)or~ prámové n plťové dříví; 
-traus.port doprava plťová 
n prámová; -uutcrucflmcr 
podnikatel voroplavby; _tli
fitllttOlt prohlídka plavní; 
-l1.lllffer voda splavná; _l1.ld)r 
jez; -ltlejcu plavba, plavení; 
-&cug dHví na vor: -30U clo 
plavní. . 

fli.i~bar splavn}'. 
i:Hi:lfie plavidlo; plavení; 

vor, vorové n plťové n pra
menové dříví. 

fli.ifien plaviti. 
%lfiificn plavba. 
tyfi.ificr plťař, plavec; 

-biidJer knížky pro řidiče 
vorů, knížky plavecké; _gc< 
I1.lcrbc živnost plavecká. 

~(ij~erci vorařství, plťař
ství, pltnictví. plavení vorů; 
-gcbiinbe stavba vorová; 
-.patent povolení plavecké 
(k voroplavbě); -fadjcn záleži
tosti n věci voroplaveb ní ; 
-uortid}tuu!;l plavidlo. 

tyfi.1tclt-f.ptcfl1.lcrf·er~elt~ct 
výrobce flétnových hraClch 
strojů_ 

mott-floI~ plavené dříví. 
Něm.-česká terminologie úředni a právnická. 31 
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wfottc loďstvo. 
tllotten-abtljeilultg oddíl 

loďstva; -an$dtftnng vý
zbroj loďstva; -roď lodní, 
námol'ní, námořnick)' kabát. 

~(iiÍl plást, slůj; -berg~ 
bau dolování na plástecli; 
_gebiJ:ge vrstevné horstvo. 

~lnclJ ziol'ečení, prokletí, 
kletba, zaklení, klení; -tuorte 
klení. 

~íudjt útěk; kvap, spěch; 
• tov, vůle, prostor, pole; líc, 
rovná čára stavební; in c-r 
_ .tov. za sebou, v jedné řa
dě; ncrÚ) ber _ einrid)ten posta
viti do čáry; -ebene lícní 
rovina; f-hl$ i f-los kaen 
stavěti postupně; -fdj(enfe 
spla v; -uerllaďJt podezření 
n obava útěku; -l.1erfudj 
pokus útěku. 

~{nd)te přehrada. 
fliidjten (u)prchnouti, uté

ci; fiCÍ) _ utéci se. 
~liidjten útěk. 
fliidjti.s těkavý, prchavý, 

prchajíCl, utíkající; vrtkavý, 
nestálý; uprchlý; _ 11Jerben 
utéci, dáti se na útěk; _ gc· 
roorben uprchlý. zběhlý; am 
_en ~uflc na útěku; hor. bo
Hv}', nepevný, nestálý; _ť 
~mfiigíciten c,jch. te~)ltiny tě
kavé n prchavé; _c Cic prcha. 
vé oleje; ~-er uprchlík. 

iiliidjmug uprchlík, 
~(netuath:m vlnění, kolí

sání, tluktuace. 
fludniereu kolísati, vlniti 

se. 
~htklcr hor. splav, žlab; 

garbe~ jalový splav; 

-bonclt podlážka n dlažba 
ve splavě; -gefiillc spád; 
-~Of6 plavené dHví; -riuue 
žlábek; -fdjtueUe práh. 

mug-afdjc popílek, nálet, 
P3'ření; -MaU leták, brožu
ra; -nadj kosi na (jedno
stranná střecha), plášť; 
-frautbeit (= %míCÍ)óranb) 
zver. třaskavá sněť (nakaHivá ne

moc skotu); -fdjrift létací spis, 
leták. 
~mgef křídlo, peruť; (~m • 

gefori) odbočka, odbočná 
střída; -alljutaut křídelní 
pobočník; -f;aÍju 'el. odbočka 
(dráhy); -feufter křídlové 
okno, okno o dvou křídlech; 
-f]erll křídlový splávek; -ort 
odbočka, odbočná stl-ída; 
_. n. miug1piult - mafdjhte 
stroj listový a kroužkový n 

okružní stroj spřádací; 
-idHag odboční pr'ekop; 
-ftolIeu odbočka, odbočná 
štola; -tl)iire křídlové d véře. 

fhtg$ letem, letmo. 
~(ůinttm tekutina; proud, 

výron, 
~{uor - Iuaff erftoff . fihtre~ 

fabrif továrna na fiuorovo
díkovou kvselinu. 

ij[ur niva, planina, pole, 
role; rovina; obůr, zvůrj 
trata, trať, hon; dlažba; po
dlaha; síň, předsíň; chodba; 
-begaug, -befidjtiguug pro
hlídka II ohledání tratí n me
zí; -beóeidjmmg označe
ní nivy n pole; -budj ka
tastr, pozem.ková kniha; 
-gang = _lícgang; chodba; 
-grcltjC meze rolí; -fJiiter 
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poli1í hlídač n hajný; -mad! řece; -fpat fiuorit, kazi
plužina; -rcd)t polní právo; I vec; -fiagl slitková ocel; 
právo na pole; -fdjiiJ;(c)_ftredcčást,traťřeky;_iiber. 
polní hlídač n hajný; -llJerre fuI)r - ttntertteÍ}mnng pře
karanténa kraje (území obec- voznictví; pfevážení (pí-es 
ního); -jieh! mezník; -tuiidj~ řeku); -iillergaug přechod 
ter polní hlídač; -;wang zá- pí'es i-eku; -l.1erfid)erlmg po
vaznost obůrová, obůrový jištění říční; -tuiidjter po-
přímus. říi:>ný. 

f(f~twt~auffidjt~organ ,do; fliiifig tekut3', plynný; _e 
zorc: org,ai~ POllll; -"ohJet 0ad)c tekutina; _cs ~at'ita( 
po1l1l pol:cle. , co."" \., volná, uvolněná jistina; elit 
~lnl$ ,r~k~; 1111 vt)lv~11e ~er ~apitar _ maÚ)cn jistinu po

~~cle meZi r~Cl, za reCi, v r;e- ukázati n povoliti k výplatě, 
91 ;. -anratl!er s?umezlll,k jistinu uvolniti; ~-madJtmg 
reky; -antnelJ nano~, na- uvolnění; vyplacení poukaz 
P:~v,; _ba.ll "~oupel v rec~ ~ k výplatě. ' 
l'lClll; -bcrelhgung opevnem ""Cl";: f 't t k t t I 
řeky; -beH i'ečiště, koryto l~ ~ ,t~ c~ : u os , TJ yl~-
řeky, l"uslo; -cabotage říční n,ost, te~ut.ll1,a, ,gelJra,nnte, ge:~ 
kabotáž; pobí'ežní plavba na fttgc _.en p,:lene, hhove tekutl' 
řece' _llteujt služba při 1'e- ny, hhovllly, 
kách'; -eijcn slitkové železo; if(~ifigfcit$-getuidj,t váha 
-faljd pIa vba po řece; -f(1)r< tek?tmy; -~e~ver naso~ka; 
3eng loďka n člun (říční); -Iettnltg VO,dl:, tekut,::;-y; 
-gebiet poříéí; -gefiHle spád -n,tarfe vi, 'lítú)l~nd) (tii t)illI· 
í'eky; -gerimte = _bett; ftpd»; ~·maf1e l:nr:y na te~u
_gruun říční pozemek; = tmy n tel5:;t~mne; -mcl~
_bet!; -grltun-autÍ}eH podíl appa~;tt n::erldlov vna ,tekutI
na řečišti; -l)afen přístav ny, pnstroJ k merelll ~eku" 
říční' -gar5 kopalové klí' tm (dle objemu n. litry); -HnegeI 
kopalová pryskyřice; -vau: h,ladina vodní, ~ladina teku
ídja!e říční výměrek II paušál; t~ny; -lUage vah a nay~eku: 
-poH6ci říční policie; -voU. tlllY.iv-tu~ge-ap~.lIlrilt pnstroJ 
3ei-orllmmg i'ád policie říční; k vazem tekutlll. 
-pofi3d-l.1orid}rifteu předpi- ij{ut@ příliv, přítok; pří
sy říční policie; -regltne~ boj; povodeň; \1)Hbc _ ja
ruug úprava řeky; -ricgd lová mutina; -berg hromada 
jesep; -fiinre-fabrU továrna bezcenné rudy; -bdi spla
na fiuorovodik; -fd)iff loď v(idlo); podklad (mostu); 
říční II na řece; -fdjiff-falJd -gerhme žlab, stoka, van
plavba .:Í'Íční n po řece; koka; -!1rabtujalová stoka; 
-fdjiffcr lodník, plavec po -l'faÍjl česlice; -fiimpfe ja-
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lové žumpy; -tl)or brána 
splavu' -wed ryžovna . 
• ijod'-'maft přídní n čelní 

stožár. 
fiilleral federační, spolko

vv; ij-l.lrhtcip federační zá
s~da II princip. 

ijiillera!ismus soustava 
spolková, federalismus. 

fiiberaIiftif d; federali sti
cký, spolkový. 

ijiil:lerattolt federace. 
tyiiberaW.l-ftaat spolkový 

n federační stát; - 1í}iiem 
spolková soustava" system 
fe derační, federalismus. 

fiibetieren sdružovati, ve 
spolek slučovati. 

foetaf plodov}'. 
Foetus plod i zárodek; in 

foeto v zárodku. 
ijoijfen-ljiinbler obchodník 

hříbaty- -ÍJof hřebčinec, 
d VŮl' pr~ hříbata; -ta;re hře
bečné. 

ijiif}rClt-6a,pfeu borové II 

sosnové šišky. 
tyofge řada, pořadí; ná

sledek, účinek; in _ be~ !.Bc· 
fÚ)htffeí5 (po )dle II po usnesení; 
in _ beffen z té příčiny, za 
tou příčinou, proto, násled
kem toho; e-r !.Bitie _ gcóen 
žádosti dáti místo n vvho
věti; fcine _ geóen nědati 
místa. nevyhověti čemu; _ ret· 
ftm výhověti, poslušen býti, 
uposlechnouti; in ber _ (na-) 
potom. 

tyoige-btief list zvodný; 
-llaug sled ;Událo~tí; -t~lj.r 
rok potomm II nasleduJlcl; 
f-feer bez následků; -lei· 

ftuug poslušnost n poslech
nutí i f-red;t důsledn}!; -ted;t 
právo posloupnosti; -rcif)e 
pořadí, postup; f-tid)tig sprá
vný(ě); důsledný(ě); -tid)tig. 
tcit důslednost; f-Iveife po
stupně. pořadem; f-Iviklrig 
nedůsl~dn}'; ..;.wiklrigfeit ne
důslednost; -Illirfuug vý
slednost; -seit příští čas, 
budoucnost; potomstvo. 

fofgeu jíti za kým, násle
dovati koho; říditi se, spra
vovati ,. čím; bem íllatj)e _ 
poslechnouti rady, jed)1ati 
dle rady; aU{l et. _ plynouti, 
vyplývati, následovati, čeho; 
ber 8nmaÚ)~ forgt ber ~)auplfad)e 
přírůstek následuje věc hla
vní n sdílí osud věci hlavní; 
-D následuj:ící, příští; am_en 
stoge, be{l _01 stage~ druhého 
dne, nazítří; in _ber ?mdfe 
takto, jak následuje, tímto 
n následujícím způsobem; 
eln anf ben stag be{l :Ilienjtan, 
lritteíl _ber WIona! měsíc jdou
cí za dnem n po dni nastou
pení služby_ 

folgcu-rcid), -idJlller osud
ný; zoávažný, velikých ná
sledku. 

fo(gculler-mafleu tak, tak
to, tímto n následujícím způ
sobem. 

ijoIget následovník, stou
penec, přívrženec; nástupce, 
následník. 

fo!getu dovozovati, odvo
zovati, vyvozovati co, sou
diti , čeho, zavírati, čeho; bar. 
aU(l foIger! z toho jde n ply
ne II následuje. 
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. ijofgetuug závěrek, dů
sledek, v}'vod. 

fofg(nmgs-weife výčtem, 
vývodně. 

folgHd) tedy, tudíž, proto, 
následovně. 

fOlgiam poslušný, povol
ný, ochotný. 

ijofgjamfeH poslušnost. 
ijoHaut kniha v archovém 

formátě, foliant. 
~oHe folie, plíšek, lístek. 
ijo(ieu-et'3euget výrobce 

folií; -fabrif továrna na 
folie; -madler cetkář; -fd)Cii. 
ger tepač folií. 
ijono strana (knihy obchod

ní), folio; im ~olltobuÚ) sub _ 
v kontovní knize pod fo
liem; -bankl svazek foliový; 
-forma! formát folio v.)! ; 
-uummer číslo listu II strán-
ky; -íHl.\,licr foliový papír. 

fofiicrett číslovati (listy). 
ďoHum list, folium. 
ijoHer skřipec, mučidlo. 
~oub základ, fond; zá-

kladní jmění; ~affarefte l1icf)t 
gejtifteter _e pokladní zbytky 
fondů nezaložených n nena
dan.ých. 

ijoulIS pozemnosti; fondy; 
nadace; zásoba peněz, pe
níze; státní papíry II dlužní 
úpisy; nadání, talent; _bau. 
HdJfelteu fondové stavby; 
-bemnte fondový Medník; 
-beitrag přirážka fondová, 
pl:'íspěvek fondov}'; -befíí;er 
kapitalista; -fliitfe bursa ú
věrních papírů; -caffe po
kladna fondová; -courfe 
měny n km'sy úvěrních pa-

pírův; -forfie lesy fondové; 
-forft - berwaUuugs - orgau 
orgán lesní správy fondové 
n správy lesů fondových; 
-gebiiul:le fondová budova; 
-gebitreu - auslveis výkaz 
poplatků ( dá vell:) fondových; 
-gdkl nadační n fondové 
peníze; -gut nadační n fon
dový statek; -giiter-bireetor 
ředitel fondových II nadač
ních statUJ.; -gittct-bettvaI. 
tuug správa fondových n na
dačních statků; -glJuma. 
ftum fondové gymnasium; 
-flcmbe{ ažiotáže, spekulace 
bursovní; -l)auMet speku
lant bursovní; -flofbud)flar. 
tuug dvorní fondová účtár
na; -ÍoUtua! fondovní den
ník; -obHgattou fondový 
dlužnílist; -l.lfdiuklefondové 
obročí; -fd)ulbfd)eiu základ
ní II fondový dlužní úpis; 
-fveculaut spekulant s úvěr
ními papíry, bursovní spe
kulant; -5ufd)!ag přirážka 
fondová. 

fOj.ll.leu špičkovati, nabí
rati, za blázna míti koho. 

fotdereu donucovati, do
háněti; nutiti; uspíšiti, u
rychliti; přemáhati, přepí
nati. 

~iirklet-abtf)eifuug těžné 
oddělení, těžná přehrádka; 
vozné oddělení, vozná pře
hrádka; -atbeU vozná n do
pravná n těžná práce; -auf. 
feljer vozičskýdozorce; 
-baí)u vozná II dopravná 
dráha; -bof6eu narážka; -erš 
těžnáruda; -faljrt voznástr-í-
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da; _gQsfo!ifc těžné plynové 
uhlí; -gcfa~ hut nádoba n 

míra těžnáj -getiitf) vozné n 

těžné nádobí, dopravné ná
řadí; -gctiptJc těžná stolice; 
haldové n odvalní mosty; 
_gejtiiugc vozné lávky; -go' 
pd těžný vrat n stroj, těžné 
vratidlo; -!lut těživo; vozi
VOj -f)ori30tlt těžné II vozné 
pat.ro; _h~ite těžný řetěz; 
-foftcu náklad na těženi n 

na dopravu; -mcum, -fcufc 
vozič, voziči; -mafďJÍllc 
těžn.ý stroj; -mafdjiucu
fdjadjtfdb těžné šachtové 
pole; -maffe vozivo, těživo; 
-lHlld! těžné mlsto, těžiště; 
-qualttum množstvÍ těžby, 
t-ěžné množstvÍ; -querfďlfag 
vozný překop; -tOffC sýpka 
(těžná); -fdjadjt těžná šach
ta n jáma, výpravna; -fdjadjt, 
felb těžné šachtové pole; 
pole těžné šachty; -idJalc 
těžná klec; -fofJfc těžné 
patro; .-jfempd podsypný 
pest; -lrteďe vozná střída; 
-ftuf)f těžná klec; -tcufc 
těžná hloubka; -ttUutUt = 
_a6tf)eiluug; -bon voziči; 
-I.lordd)tung vozný n těžný 
přístroj; voúdlo, těžidlo. 
~orhcrct žadatel. 
iřiirhctcr hor. těžič, vozič, 

běhač, dopravovač. 

fiirDCdiď) nápomocn)', pH, 
znivý; prospěšný. 

fotbCttt žádati, požadovati, 
vy-, pohledávati co "' kom n 

co od koho; ,3. roegeu d. l'úr @e, 
ridjt _ obeslati koho k soudu 

, čeho (na př. ze škod); vy' 
zvati koho. 

fiithem podporovati leoho, 
co; prospívati, napomáhati 
komu, čemu; urychliti, uspíšiti 
co; t·a~ nemeine .\Beite _ k obec· 
nému dobru přispívati; bie 
ctraielUllg e-B (2'htbťrjtiiltbl1iíje~ _ 
přispívati k (docílení) dohod
nutí; hor. těžiti, dopravovati, 
vytahovati; 5lliaffer _ čerpati, 
vážiti (vodu). 

i'torberung pohled{lVka, 
požadavek; vyzvání, ob,;ílka; 
e-c _ an 3. ftellen o l1lacf)en žá
dati čeho na ],OUl; e-e __ alt S~ 
3ll fte[en !jaóen míti pohle. 
dávku n požadavek za kým; 
e-e _ 3m \rrltlllclbuug bringen 
přihlásiti pohledávku; c-e _ 
aur I'ií]uibientlt;j lítingen pohle
dávku likvidovati, pravost 
pohledávky prokázati; e-e _ 
3m mang6eftimJ11ltllfl úringen do
moci se pořadí pohledávky; 
[clcf)e ttlt\Jerjcf)al1lte _cn macf)en tak 
nestydatě mnoho žádati; _ 
alt @e!Í) ó anDeren \)ertret('aren 
@5ad)ett pohledávka peněz n 

jiných zastupitelných věcí; 
llmlanfé!fal)ige _ oběžná pohle
dávka; bulíiofe _ pochybná po· 
hledávka. 

~iitberu1tg podporování, 
na po máhání ; pokrok; těž ba; 
doprava; v.)'prava; vytaho
vání; vážení (vody); _ ber 
Sntmffm zastávání, podpo. 
rO'dní zájmů. 
ďotbcmugeu-l}ihtMCt ob

chodnik ponledávkami. 
60tbctuugs - aUlltCUHUt!} 

0-, prihlášení pohledávky; 
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-aus,ilaub nedoplacená po, I ijormc! vzorec, formule i 
h~edavka; nedoplatek po- i -fmdj kniha formulí n vzor
hledávky; aktivní nedopla'll ců; -fammluug sbírka vzor· 
tek; -ÍJ~tccQtigtet oprávněný. ců, vzorník. 
P?hledavatl n vk pohledává-I fotmeff formální, výslov
m; -bctrag ,:ýse pOhledáv-1 ný, přesný, zřejmý; obřad· 
kYj -6ud) kl1lha pohledávek InÝi určit}', ve vší formě. 
n pohledávková; -hoeumeut! ~Otmett·fdjIoifetzámečník 
doklad v~' pohledávce i -;eiU" if<?rem; -ftcdjer ryjec forem i 
!lau!} pnJem n vybral1l po- i -)tcď}Ct - ACIWrÍJe (živnost) 
lil~dávky; -llcgeuftauh Pře~-I ryjectví forem. 
met pohl~davky; -uadjIUet' ijOtlltCt formovač, formař. 
fUlt.O pruka~. pohledávek i I formictcu formovati, vy
-tlfautmug zaJem II zabavenI I tvářeti, vytvořiti, sestaviti. 
pO~1~edávky; -}luote (po )dí! zříditi; upravovati. . 
n cast pohledavky; -redjt ijotmierttttg formování: 
právo pohledávati; právo po- úprava upravování. uprave: 
hledávací; .f.'erjiinlicf)e>3 _recf)t ní atd. ' ; 
os o bl1l.' právo pohledávati n t"otm{i,;r. formální řádny' 

hl 1
, , v u, , , 

po .:c avaC!. .. pre~ný (formou) i v.ýslovný, 
ijOt~CtUltgs = íJúrber·. zřejmý; _eé! @eft(inbni~ řádné 
fOtelhd lesní. doznání (opatfené všemi zákonnýn,; 
a forfa-it (= im íBcmjcf) unb nále,itostmi v důchodkovém trestnim ři. 

.\BoHett) šmahem, úhrnem atd. ,enil; _e Urťuube řádná (for-
iřOtm tvar, způsob, způ- mou), formálná listina; listi

soba .. podoba, forma; -atbci" na náležité formy; _ ge3\lJult~ 
tCt formovač, fOl'míř; -!'lt> gen taláka nucen. 
{Jted!cu formální vada; ·~ormttfat vzorec, vzorek, 
:...gh~~et slévač formař' formulář; -fammhmg sbírka 
f-IO$ bez formy;' beztvárnv~ formuláh'i n vzorců, vzorník. 
beztvarý; -madjet formař·: ~otmuhlte = {l'ormnfar. 
-fadje formálnost; -idjucibe~ ~orlltulatieu fOl'mulár'e: 
dlabau forem, formíř, for- -littdj vzorník. ' 
mař; f-bol1eubd formou do- 60ruudicruug bel3 (2'ibe~ 
~onalý'; -ltliifd)e vana na upravení přísahy. 
íonnYi ~;icgcl tvárnice (eihlal. foridjcu zkoumati co, ba-

fO~lItaf formální, týkající dati o Č;ln, pátrati po čem, 
se formy; iř-ťoutrad for· zl?yt.Ov~tI co; _b zpytavý, 
málná smlouva. patl'avy, zkoumav'T. 

i'totmafWit formálnost, iřor(djet badatel; zkouma-
vnější náležítost, obřad. tel, zpytovateJ, pátratel. 
iřotmat útvar formát 60rfffluua badání,' pátrá-

veliko D• t. ' '. k '" Ij ,o nI, z oumání, zkum. 

-'l ". '.""M"' __ " 
. , 

iť 

f 
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iJoril les, hvozd; _ah: kontrolor; -cultUt lesní kul
juuct myslivecký Inládenec tura n těžba, lesní hospodář
II příručí n adj\lnkt; -aerat ství, vzdělávání n pěstování 
lesní erár; -afahemie les- lesa; -cultur-6eirie6 vzdělá
nická akademie: -amt lesní vání lesa; f-curturjd)íihfid) 
úřad; -amHHlDjunct příručí škodlivý lesní kultuí'e; -hc~ 
lesního ÚÍ'adu; -amts-be5id ílartemeut lesní odbor; lesní 
okres lesního úřadu; -amts- okres; -hieuft služba lesní 
caifa pokladna lesní n les- II lesnická; -htenfHtelIe les
ního úřadu; -muHl-boritanh, nické služební mlsto: -hi: 
-amts-borftelJer přednosta rectt\Ht lesní í'editélstvÍ; 
n představen}' lesního ÚÍ'adu; _~ ll, Slomihten - httettion 
-angeitcUtct lesní zřízenec; ředitelství lesů a velko-
-anjd)(ag vycenění, odhad statků (panství); _~ ll. :!Io~ 
lesů; -anitaft lesnické uči- utiincn - uerluaIter správce 
liště; -affiftcnt lesnický lesll a velkostatků; -eht~ 
asistent; -anfielJcr lesní do- rid)tnug lesní soustava II 

zorce; -anfftÓ)t dozor na lesy úprava II zřízení; uspořá
n lesní; -anffid)ts-licamte(r) dání lesního hospodál'ství; 
úřed:::ík dohlížející na lesy; -ehnid)tunss - anjfaft zaří
-aufltCí)ts-geliiet území n ob- zení lesní upravy II lesního 
vod lesl1!ho dozoru; -auT' hospodářství; -debe les
lid)ts - ílcrjOlta{e lesní do- nický chovanec; -ctat lesní 
zorci; -liau pěstování lesa; rozpočet; -c~ltlueu lesnická 
-6aum lesní strom; -beamte zkouška; -fad) obor lesní, 
lesní n lesnick,Ý úředník; lesnictví; f-fad)fid) o boru 
-6el:lieujtetcr služebník n zří- lesního; -frel.1d lesní pych; 
zenec lesní; -begaug lesní -frcucf-gelbftrafe pe:Jěžitá 
revír; -liclJiirhe lesní úřad; pokuta pro lesní pych; -fre< 
-l1e{auf lesI:Í revír; -lic< bcl - id)IlDenC1:!a1i náhrada 
uiii;un!'l užívání lesů; -be~ škody ~ lesního pychu; -tu< 
reiter lesní pojezdný; -be~ bcl-fh:affaH (trestní) pří
tric6 lesní hospodúÍ'ství, les· pad lesního pychu; -frcucI
nictví; -l1etricbs-fd)tdeškoh ftrafjaÓ)en (trestní) zúleži
lesního hospodál'ství; -6e~ tosti pot'líllO pychu; -fI.'CbeI
tric6~-ehtridJtltng zařízení uutC1:fud)tUtg vyšet['ovúní 
lesního hospodái-:ství; -bc~ lesního pychu; -frcblcr lesní 
wi1:tfd)aftung lesní hospo- škůdce; -gcbantu!l hospo
dar'ení; -bC3t1:f lesní okres; dářství lesní; -gefiiíIe dú
-6ufie lesní pokuta; -eauhi~ chod(k)y lesní; -ge~egc há
Dat lesnický čekatel n kan- jemstvi; -gelJHfc lesní po
didát; -caffa pokladna lesní; mocník; -gered)tigfeit, -gc: 
-controfo1: lesní dohlížitel n teá)tfante právo k lesům; 
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-gefcll zákon lesní n o le- -ílrohueteu-be3ugS1:ed)t prá
sích; -gcfci;gebung zákono- vo bráti výtěžky n plodiny 
dárství lesní; -getl.líid)fe les- lesní, právo na lesní výtěžky 
ní rostlinstvo, stromoví; n plodiny; -ílrohueten-3Ud)t 
-giHC1: statky lesní; -~ans pěstování lesních plodin; 
myslivna: -~oÍ)eit lesní V}'- -rat~ lesní rada; -red)t lesní 
sost; -f)iiter lesní hlídač n právo; -1:ega! lesní vysost; 
hajný; -ingettieur lesní in- -regie správa n režie lesní; 
ženýr; -iuwecthnt~-aDjUltd -reHltHe1:uug úpm va lesú; 
příručí lesního přehlížitelstvi -te~\ltneruugs - mhtiiteria!
n lesní inspekce; -htfl.lcc~ comutifftolt ministerská ko
tiolts-lieamter úředník lesní mise pro úpravu lesú; -rcu~ 
inspekce n lesního přehlíži- tcn důchody lesní; -refcrbat 
telství; -Íltfj:1edions- be;irf lesní výhrada n výsada; -l'e: 
o kres lesního přel! lížitelstvÍ Úte1: lesní revír; -fad}ťlt věci 
n dozorství; -infílediolt~- n záležitosti lesní; -iihtle 
commiffiir lesní inspekční lesní mezník; -fd)ahc škoda, 
komisař; -tUlilCdiOlt$ -Iuc~ poškození lesní; -fÓ)aheu
fenzáležitostiinspekcenpře- erlat) náhrada lesní škodv; 
hlíženÍ lesů; -infj:1edo1: lesní -fÓ)abeu - etfai;tadf sazba, 
přehlížítel ninspektor; -fuuge náhrad lesních škod; f-fd)iih~ 
myslivecký mládenec; -fa1:te Iid)c 3niecten hmyzy lesům 
lesní lístek; -hmbe leso- škodlivé; -fd)ufe lesnická 
znalství; -fuuMgC1: znalec škola; -fd)ut) lesní ochrana; 
lesnictví; -fe~r-Ilttfta{t les- -fd)ul; - lluflUttnb náklad na 
nické učiliště; -maltu lesník, ochranu lesní; -fd)ui;-Menit 
hlsní; f-miif1ig dle řádu les- lesní služba ochranná: 
ního; -utditer lesmistr, nad- -fÓ)ui;-utann lesní hajn,ý; 
lesní; -llteiitet-amt les- -1d)ut)-ílerfouale ochranný 
mistrovství; -tUti;uug uží- lesní personál, lesní hajní; 
váni lesa; vynos n užitek -fcrbitut lesní služebnost; 
lesa; -orhuuug lesní řád; -itaats - íl1:iifuug státní 
-orgau lesní n lesnick3' 01'- zkouška lesnická; -ftatU 
gán i -orgauif attons-lieitiut: nauka o výtěžnosti lesů; 
muug pí'edpisy o organisaci -ficin lesní mezník; -11raf~ 
lesní n lesnické; -l.larccUe l'cd)t lesní právo trestní; 
parcella n pozemek lesní; -ítrufiad)eu trestní věci 
-íletfoua{e lesní zřízenci i lesní; -t11:eitigfcit rozepře 
-).loH6ei lesní policie; f-ilťl~ v pl'Íčině lesů; -taaíai;ung 
H~emd)e morid)tift před pis le;,:ní stání; -ta):tttW1t od
lesní policie; -p1:aftHaut had l"slI; -ted)nifc1: tech
lesní praktikant; -j:11:obnct nih: lesní; f-ted)nHd) les
lesní yýtěžek; lesní plodina; nickotechnický; -ii6edl'e: 
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tuug lesní přestupek; 
cin spolek lesnický, jednota 
lesnická; _uerrid)tmtg v.í'
kon lesnick\'. práce lesní; 
_uerluaftct "lesní správce; 
_ucrluafter - l.loftcu lesní 
správcovství; _uerluaItmtg 
spr~va lesní; -berluaUullgs
bef)i.h-be správní úřad lesní 
n úřad lesní správy n lesní 
správa; -Iuart lesní hlídač, 
hajný; -IUtnt-lJaus, -lUat~ 
tcr-f)au% hájovna; -iuartc
ftelIc místo hajného n lesního 
hlídače; -Iucjcn lesnict.ví; 
-lUid lesní hospodář; _lUirt~ 
fd)aft lesnictví, lesní hospo
dál'std; f-luirtfd)afHid)e 'l3,o~ 
bucten plodiny lesního hospo
dářství; t_\uirtíd)aitlid)er :-Bereill 
spolek pro lesní hospodář
ství; -lUidfd)afi% - fiil)rnug 
lesní hospodaření; -Iuíficn
fdiaft věda lesnická; -!cf)cut
rcd)t právo na lesní desát.ek; 
-3cidicnliha, znamení, cejch; 
-siu% lesní úrok n poplatek. 

foriten dáti les pod spra
vidlo; zalesňovati; 3. _ udě
liti komu užívání lesa. 

~ijt'fter lesník; -amí lesní 
Mad; -fťfJufc škola lesnická. 

forfHict) lesní; _c 3nbuftl'ie 
lesní průmysl. 

fotí ku předu, v před; 
(na) dále ; pryč; _ an dále. 

fort -licIJaHeu podržeti 
dále; -bcitel)eu (dále) trvati; 
-bUbcn dále vzdělávati; dále 
vytváí'eti; _briugeu odnésti, 
odtáhnouti, odkliditi, dostati 
pryč; 3. _lJrill!}e!l vyživovati, 
vydržovati koho; fid) _lJrin~ 

!1ett protlouci se, ~lživiti se; 
_l.latt~rlt (po )trvat.\; ;-bal1~l'l;b 
trvaly; dale trva.llcl; stal.y; 
-fal)ren pokračovati. setrvati 
v čem; -fiil)ren vésti koho. co 

dále, pokračovati v;em; \:eiftnll~ 
gen _Iiil)ren úkony (na)dále 
prováděti. v úkonech pokra
čovati; :-Bertretl1l1!} e-r 'l3artei 
_Iiil)ren stranu dále zastupo
vati; ,,;!lcftett platiti (na-) 
dále; -lagett za-, vy-, ode
Imati; -laffcu vy", propu
stiti; -laufeub postupný: ne
ustálý, nepřetržitý; _lau\enÍ'e 
'l1ummer, 3al)1 pořadné číslo; 
_lau\enber mll()efJeltni~ stálé \'3'
služné; -fd)reitclt postupo
vati n kráčeti dále; pokra
čovati, prospívati; -id)ritt~ 
Hd) pokrokový; -fd)ritt~~ 
fiif)ig schopn.ý pokroku; 
-leJ;cu pokračovati v čem j 
dále vésti co; ein @elNróe 
-lef2en živnost dále provozo
vati; dll staflelíuCÍ! _;ef2eIt den
ník dále vésti; -treiflen "p1'0-

váděti n provozovati co (131e; 
pokračovati v čem; -Iuiif)t·cnl.l 
neustálý, 1lstavičný, věčn~'; 
-Iueifcn odbývati, odmítnou
ti, odmrštiti; -3iel)cu od
vléci; táhnouti dále; odejíti; 
vystěhovati se (, bytu>. 

.. ~ort-licftltnb, -b eftcf) Clt 
(ddší) trvání; _[lC5Ug dali'í 
n stálé n nepl'etržité branÍ, 
vy-, odebírání dalši; stálý 
n Eepřetržitý požitek; -fli{~ 
l.leu, -bmllmg da!Ří vzdě
lání; další vývoj; -!iiIblntgS
auftllH, _bHl.luug$ - iujtttttt 
pokračovací škola; -bH~ 

lItUtg$-eur$ pokračovací běh 
n kurs; -flUbuug$-idiufe po
kračovací škola; _Daner, 
-Dancm (další) trvání; -cr~ 
f)eflnug ber <2:teuern další vy
bíráni daní; -fiiIJrtmg ber 
lJi~()erigeu ~irma další vedení 
dosavadní firmy; _gaug po
stup; prospěch v čem; _ e-t 
S!5ed)anblul1g postup .i ednání, 
další jednání; _gang ber @e~ 
lJiirenlJemejjull!} postup vyrně
l'ování poplatků; -gang$
daffe ti'ída n známka o 
prospěclm; -gaug$ - (l.lrii~ 
fUU!l$)6e1!gnt% vysv~d?en! 
o prospechu; vysvedcenl 
na odchodnou; -gettttf$ clal
ší požíváni; -fontttteu od
chod; pokrok, zdar, ú"pěch; 
zaopatření, výživa; -fd)td~ 
ten, -jdJrcitttug, -fdiritt po
krok; -feJ;nug pokrač-ování, 
další trvání; -íef2uug e-r 'tCrlJeit 
další pracování n pokračo
vání v práci; -iet2Ultg Uber 
Íli: ~l1gemelbete 1?eit pok;~ačo~ 
vanl (ve ,ýcoběl pres ohlaseny 
čas, překročení ohlášeného 
času; -tretflctt, -tricb po
kl'ačování; odhánění, ode
hnání; -3aljhutg bel) @el)alteé 
další vyplácenl služného; 
-jíd)e!!, -3ug odchod . 

~(Jdc-íJhUtofafltH továrna 
pian n klavírů. 

~ortificlltio1t opevnění, 
fortifikace. 

~odifielltiott$ - aud úřad 
pevnostní opevňovací; 
-Utauer pevnostní zeď; 
-t'llljOlt pevnostní obvod; 

-3iegeI kabl'inec (velká a ,;lne 

pálená cihla). 

fodificatorijd); _eG D6ject 
objekt, věc pevnostní; _e 
íBau\)el'Ďote zápovědi staveb 
v pevnostním obvodu; _e 
Jffierfe pevnostní zařízení. 

Fo:rum forum; soud. 
~out'nicr dyhá u furnýr; 

-fallrif továrna na dyhy; 
-f)ol;f)altbler obchodník dy-
hovýrn dřevem; -fii!'le-be~ 
ftJ}er držitel pily na dyhy; 
-idpteibe-auftaH závod na 
řezání dvh. 

~otmiiet'et' dyhař. 
~our(r)age obrok, píce: 

-ljaubfer obchodník pící, 
obrokem. 

four(r)agiereu picovati. 
fr., frc., ťco. ('kratbl franko, 

poštovné (dovozné) zapla
ceno. 

~rad)t náklad; dopravné, 
do-, povozné; ein!articrte_en 
zařaděné zásilky zboži; 
-ab3ug srážka (s) povozné
ho; -aujtart dopravnictví, 
dopravovatelství, dovozní
ctví; -au%lagclt dopravní 
výlohy; -flcgihtftiguttgen 
výhody při dovoznélll n do
pravném, dopravní výhody; 
-bricf nákladní list; interner 
_hicl tuzemský list náklad
ní; internationaler _lJriei mezi
národní list nákladllí;_l.irief~ 
lilaufeft výplňka n blanket 
nákladního li stu ; -lirief~ 
brudjode tiskopis listu ná
kladního; -flrief - tlul3Heat 
drnhopis nákladního listu; 
-flrief-ftcmj.leI kolek na ná-
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kladnílist;_bticf-ftcm.pchmg snížení do-, p:Jvozného; 
okolkováni nákladního listu; -id}cht nákladní list; _fd}iff 
_bricf-bcrfd}fcif1cr prodavač nákladní loď; _id}iffer (do
nákladních listů; -bud) kni- pravní) lodník, lodník pro 
ha nákladů n dopravčí; -tOU< dopravu (zboží); -l.j.1cfClt 
traet nákladní n dopravní náklady dovozu; dovozné, 
smlouva; _bOCUlltCut do- dopravné; -fenbtmg zásilka 
nravní n nákladní doklad n nákladní; -fHiď zásilka n zbo
dokument; _ermaf1ignuIJ ží n předmět dopravní (do
sleva n snížení dovozného; vozní, nákladní); -tarif ná
_crfai)-redamathmclt rekla- kladnín dopravní sazba; -ucr' 
mace náhrady dovozného n fd)r obchod nákladní n do
nákladného; -falJrcr povoz- pravní, doprava nákladn n 

ník; = -fiil;rer; f-frci povoz- zboží; -bcrlCUbcr zasílatel 
ného n dopravného prostý; nákladu n zboží; _bcrfid}c< 
-fu!)r - maun = _jilf)rer; ruug pojišťování nákladů. 
-ful)r-tl.lcrf nákladní vůz; pojišťování dopravního zbo~ 
-fii!)rer povozník, dovážeč, ží; -bcdrag nákladní smlou-
dopravčí; -fii!)rer - geíd}čift va; _11.l!lgCU nákladní vůz; 
obchod povozníkl'l, doprav- valník; -3afJlung zaplaceni 
č~ch ,n povoznick}T; povoz- povozného; _~eitcI listina 
mctvI, dopravovatelství; odevzdan,-ch zásilek' -3u g 
_gefJer dodavatel nákladu; nákladní v vlak; -3l~ldJlag 
_gebiit, _gdb dovozné, ná-\ přirážka dopravní n k do
kladné, plat, n mzda za do- pravnému. 
voz, plat dovozný, mzda frad}tell dopravovati, do-
dovozná; -gefd}aft dovoz- vážeti, nakládati. 
nický, dopravní obchod; po- ~rlld}tcu - afJgabe-fd)alter 
voznictví, dopravnictví; -gut okno n okenní zásuvka pro 
náklad, zboží povozné n ná- vydávání zásilek' _l'ľ6gaug!ll
kladní ;_gut-aufuIlIJ1It-id}cht \ rcgifter rejstl'ík (~eznam) vy
podací list na nákladní zbo- pravenéhó nákladu n náklad
ží; -!,!ut-fettbuug zásilka ná- l1ího zboží; _auhmfi$-regi< 
kladu n nákladního z boží; fter rejstřÍk (seznam) došiéno 
:-fartc nákladní lístek; -1'0> nákladu (zboží nákladního); 
lten náklady dovozné n do- -ba!)uIJof nádraží pro ná
pravní; -(o~u, _Io!)u$-gelJiir klady ~ zboží; _bcute1 pytel 
= _gebiirj _{O!)u!ll-Quitiuug pro zásilky (nákladního) zbo
stvrzenka n kvitance na do- ží; _emílfaug$-remlttlltg žel. 

vozné; _mancr dohodce účet o došlém zboží; _forb 
nákladů; -íloit nákladní koš pro náklad (pro zásilkv 
pošta; -.j.1reis (= _gebiir) do-, \ zboží); -itattou žel. stanice 
povozné;_l.lrds.ermiif?ignug pro nákladní zboží; _traus> 
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,\.Jod,o -bede!)r doprava ná
~la~l!-; -berfaubt:rcd}uuug 
,el. ucet o odeslanem zboží' 
-6ug!3-uede!)r žeL vozba ná~ 
kladní ch vlaků. 

iirad}ier povozník. 
~raetiott část, frakce od-

štěpek. ' 
wraetura zlomenina. 

v ~t:age otázka, dotaz; věc, 
p'nbehYi es fte!)t alljier _ jest 
Jisto, nep?c.hybno, nepopí
ratelno; bte t!t _ flel)enbe 8irma 
firma, o kterou běž~ n jde; 
ť-ť - ftelím dotazovati se' tn 
_ [telíen uvésti v pochybn'ost 
00.; poc}lybovati o čem; liúer 
lne _ cr/euum, oú ... rozhod
nouti, zdali. ~.; @Stni!iilíerbie_, 
06 ... spor u pre o to zdali . 
_ ber @ejefjmajiigfei! 'e-r C\:il1t~~~ 
flllltfi otázka, zda zápis po zá
kO:111 se stal u zákonu vyho
vUJe; -bogclt dotazný arch' 
dotazník; -.j.1uuft otázka l 

př~dmět otázky; sporný před~ 
met; -red}t právo dotazovati 
s~ n ptáti se; -jtcller tazatel' 
-lteUuug tázání se otázka: 

fl ..... d • ' , 
- vUu otazkai spom}' před-
met. 

fragclt ptáti se n tázati 
se, k?ho nač, po čem; nad) 3-Ut_ 
ptatI se po kom. 

fragi( křehký. 
Fragilitaslámavost křeh-

kos~ , 
frl}!lfid}v":,~íněný, dotčený, 

o neJz beZI u Jde spornv 
::er?zhodný, záhadný, ne~ 
Jisty; _el' Q3eiÚ)rllf~ usnesení 
o něž běží. ' 

~ragmeltt zlomek, úlo-
mek, úryvek. 
~ragner hokynář. 
iiragucrei hókynářstvL 
iiratfe kroužidlo. krouž 
iiraueatur fránkatm:a 

frankování, vyplacení (lisl u); 

-be.poj'Hnm žel. záloha na do
vozné u ~opravné; f-.j.1f{id}tig 
frankovam n vyplacení pod
robený; -fd}cin výplatní lí
stek ; -bermed frankovací 
poznámka. 

frllneo vi, fr. 
tirauco·!ictrag výše fran

ka n poštovného; -be6ciď)> 
lHtl!!J_ označení poštovného: 
-lmet vyplacený list; -eou~ 
be~t obálka frankovaná (se 
znamkou); -bcfed schodek 
n nedostatek poštovného 
scházející poštovné; -bcfcd~ 
bdrag (shledaný) nedoplatek 
poštovného; -einfeubuug 
vyplacer:á zásilka; -gcbiir 
postovne, poplatek poštovní. 
po~to; -made (poštovní) 
znalnka výplatná (na rozdíl od 

íl5orfomarfe zuámka doplatuá; ua 

nevyplacenS'ch psaních); --retournie~ 
~uug ,vrácení n náhrada po
stov;neho i -;-feubu}tIJ vypla
ce ne poslam n zaslaní' vypla
cená zásilka; -bcrm'erf po
zná~kll; frankovací; -3tl.laug 
povmne zapravení poštov
ného (předem); nutnost vÍT
platy n vyplacení n zaplacellÍ 
poštovného. 

iiranc$jtiitf frank. 
fraul volný; _ u. frei úplně 

volný, úplně prostý (na pf. 

dluhů). 
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frantiereu vyplatiti, fran
kovati. 

ijr!luficrung frankování, 
Vyd, zaplaceni poštovného; 
_ ber stelegramme mil íBrief, 
martcn placení teleoTamů 
poštovními známkamr 

wranfieruug$-art způsob 
zapravení poštovného n fran
ko vací; -uermcrf franko vad 
poznámka; -;Itlang nutnost 
fnmkovati II frankovací; ,i, 
3'ranCOl\llal1g. 

ijraufc tí'áseň, tí·epení. 
ijrauleu-er3'cnger v}7robce 

třá.sní; -htiipfer vazač třá
sni. 

ijra.u6-brautítlein (frc. l'eau 
de VIO de France) kOl'alka 
francouzská, franéovka. 
ij~mMe (\5'ranje) třáseň, tře

pem. 
;'fralt6 3'ofcfs>,orbCU řád 

Františka Josefa. 
ijrau50fifd)-griiu francouz

ská zeleň. 
,fr'.l.!.l~(lll~ překvapující, za

l'azeJlcl,. napadný, frapantní. 
fra!.llnetCu pi'ekvapiti: za

rážeti, bíti do oč i. . 
iirafi nažrané místo. ko-

stižer; hnilina. . 
ijratcr bratr, fráter. 
ilratcrttitiit bratrství. 
ijrau paní, žena: manžel-

ka' dáma ' 
~rancn:abtrJeiht1ta dám

ske n ženské oddělení' 
-arbcit$-fdJnrC škola žen~ 
~k}'ch prací; ženská pracovní 
sk~la; -ar~t žensk.)' lékař; 
-et$, -gfa$ selenit. listovitá 
II šupinatá sádra, J\ofarianské 

sklo; -crtuer(Js-l.Icrciu žen
ský výrobní spolek; -gut 
věno. přínos. jmění ženv' 
-Ucttícr-confédion konfek~~ 
žensk:<"ch šat"LIi -Hojícr žen
~ký ~lášter; -frauffJeitcu 
zenske nemoci; _, u. ~l)Nib· 
d)cu-ffcibCr-fa(Jdf továrna 
na šaty pro ženv i dívky' 
-p~rfo~ že?~k~; "_,regiment 
::la~a zen~ka; nt jemem S)auje 
tli em _rcfjtmcl1t v jeho domě 
vládnou ženštiny, ž8nské; 
-t4Jueibcr ženSký krejčí; 
-lttfttmg nadace pro ženské; 
-~erein ž.enský spolek; -UCt· 
6~d).ts-udU1tl:lC z-, odříkací 
hstll1a manželčina: listina 
o lllan~elčině z-, odřeknutí 
(se); -5tntntcr ženská. žena, 
ženština. . 
v tř!~ucns-pcrf(llt ženská, 
zeJjstlna. 
. ~raus lest, podvod, úskok; 
111 ±raudem legis proti záko
n~, aby obešel (obešla, -o, -i) 
~ak~n, na obejití zákona; 
ln iraudem creditorum na 
újmu věřitelů, abv obelstil 
ošidil, oklamal" věřitele; 
pia _ nevinný podvod. ' 

ijrcgattc fregata. 
~ iHcgillcr ii6er @eliliren 

rejstřík P o poplatcích. 
frci ~vobodný, volný, pro

sty, prazden čeho; _ell @e\Nrl.le 
volná n svobodná živnost· 
_e stird,e svobodná církev; 
bie 8ecf)e Baut fidí (rci důl zdě~ 
lává se sám (t. j. výtěžkem 
hradí se náklad) i (lm _ť1l 
Bu(ie na svobodě; 3. auf _Cll 
~u(i je\jen propustiti koho na 
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svobodu; S. au( _em ~u(ie 
Ulirerjnd)ťil vyšetr'ovati koho 

na svobodě; au" _et &;iaub 
'Oerf(iuf(id) z ruky n:1 prodej; 
uuf c-u _ett 9Iamelt lautenbe 
'l3!au\)l.lrieie listy zástavní znící 
na jakékoli jméno; id) Bin 
jo _ osměluji se, dovoluji si; 
"cm Vted)te _Cll ~aui lafieu dáti 
právu volný plůchod; bem 
%tfjeHafjtcn 1t(1)t _ obžalovaný 
má toho vůli, má na vůli, 
obžalovanému senezhajuje, 
zůstává na vůli, obžalovaný 
může, má k tomu právo; 
\lJet!u eS3 uur _ ftliube kdyby 
jen bylo dovoleno, kdyby 
jen bylo možno; _e @Statíou 
byt a strava zdarma; _er 
~iutr\tt voln}' vstup, vstup 
zdarma; _ell @rllubftiicf poze
mek volný (bez pána); _ hť~ 
S)au>3 s dodáním do domu, 
dodat do domu; uníer _cm 
&;iimme1 pod šírým nebem; 
_cr ~el)rfjegCllfiattb nepovinný 
pj'"edmět učební; _er ~llt. 
jd)luj\l dob,rovolné n vlastní 
rozhodnutI; _e lBer\llaítung 
be~ lBermofjeltS3 samostatná 
správa jmění; bie _e iffial)í 
l)abeu míti na vybranou; 
_ llub íebig úplně volný(ě); 
_ hol'. samostatný, volný, ne
zadanST; _llleibeu; cin Sal)tell' 
l.leanfj \lůu 500 @ulben mll\13 bem 
lBerllfíicf)teteu _l.lleibeu roční 
příjem 500 zl. musí dlužní
kovi zůstati volným; -dgen 
zpupný, svobodný, vlastní, 
alodní j _eigcut6iimlidle Vtea, 
lWi! nemovitost, jež jest ve 
volném vlastnictví, nemovi-

tost neobmezeně patÍ'Ící 
komu; nemovitost svobodná; 
-fafJrcu hor. ohledati úředně; 
_gcben uvolniti co; povoliti 
co; propustiti, dávati zdarma 
co; ben S)anbeI _fjel.lcn uvolniti 
obchod. dáti volnost obcho
du j -gebig štědrS' j _fje6ifjc 
iEerfilfjllltfj vý hodné opatření; 
-fJahen míti co zdarma; míti 
volno, prázdno; -fJiinbiger 
iEerťaui prodej z (volné) ru
ky; -biiuD!erifd) svobodného 
obchodu (se týkající); -IaffClt 
uvolniti, (na svobodu) pro
pustiti; ponechati, zůstaviti 
komu na vůli; _gelaífenei5 íBiel) 
puštěný dobytek; -mad)ell 
osvo boditi od čeho, sprostiti 
čeho; propustiti koho; C-C 0tra(ie 
_mad)en silnici otevříti, vykli
diti, vyčistiti; -fiunig svobo
domyslný; -f!.lredJclt (\lOll et.) 
propustiti z čeho, Spl'ostiti n 

osvoboditi od čeho; prominouti 
komu co; ber lJ(ugeflagte \llurbe _gc' 
Iprod)Clt obžalovan}T byl obža
loby sproštěn n z obžaloby 
propuštěn i -fd)iirfen ho'. vS"
hradně kutati; -ftcl)cnb o
samocený; _fte!)enbe @Sud)c věc 
ničí; _ftclIcn dáti, ponechati, 
zůstaviti na vůli komu co; 

~il1fíd)t. uub 1J(6jd)riitl1a!)mC e-i5 
lJ(etc!) _ftelIen dovoliti, aby se 
do spisu podíval a si jej 
opsal; bem ~rmeffen _ftelIcu 
ponechati volnému uvážení; 
3ebcrmal1u \llirb _geftelI! každé
mujest volno, každému lze; 
_tragcnbe 0iiefje visuté scho
dy; _uererllUd) svobodně 
děditelný i -Itlcrl:leu uvolniti 
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se. osvoboditi se; _ltJiIlig 
dobrovolný, ze své vůle, 
~amochtě; -~ii!lncrifď) 
_l)anblerijd); -5ugig oprávně
nv k volnému odchodu n 

stěhování (se). 
~rci-aťfcr svobodné n ne

poplatné pole; -liauf volné 
'atky- _liau vypracování 
'c dolu)' z pasivnosti; bie @rulíe 
lommt in ben _lían výtěžek 
dolu počíná hraditi v"ýlohy; 
-lian-5cď)c důl vypracovaný 
z pasivnosti; důl vzděláva
jící se sám (bez záloh); -licu, 
tcrci námořské loupežnictví; 
-Mcr pivo prosté daně; -lioI' 
lcite volný list, volná boleta; 
-lirief výsadní list; list pro
pouštěcí; list průvodní; -cou~ 
\led obálka se známkou; 
-cinfcnlnmg zásilka nepo
platná, porta prostá; -e~Cnt' 
t,llar v.ýtisk zdarma; -fa~rt 
voln ájízda; -faljruug výchoz 
do dolů. úl-ední ohledání do
lů; -raf}l'ung$-cbid vvhlá
ška n edikt výchozu do dolů; 
- faljrung$-j.lrotocoll proto
kolo ohledání Ihorl, protokol 
o v.ýchozu i -faff-at.lj.larat 
s( arno )padák; -falI-lioljren 
vrtání samopadákemi -fell:! 
svobodná část dolu i -tlnl:!el' 
j alov)' žlab; -fraď)t volný n 

nepoplatný náklad; -frau 
svobodná paní, bal'Onka; -ge~ 
liuug propuštění, uvolnění; 
vydání; . Dom f)ierjeitigeu etal1b~ 
llnl1fte í1:laltet gegen bie _geól1ng 
ber jragHdjeu :J)ienft-cantion feln 
:,lXnftaub ol) s našeho stano
viska není závady, aby slu-

žební kauce zmíněná; o niž 
běží, byla vydána; -gebinge 
hor. neobmezený úkol; _ge~ 
htffencr propuštěneCi -gelb 
úmrtné z poddanských po
zůstalostí; hor. výdělek čistý; 
-gevná nepoplatná zava
zadla, volná n bezplatně ve
zená zavazadla; ~gerin1tC 
jalový žlab; -geltJi~t volné 
zavazadlo (co do váhy); 
-gut zboží prosté cla; zpup
ný statek; -l)afeu svobod
ný přístav; -l)afcn-geliiťt 
území n obvod svobodného 
přístavu; -l)a{tuug ber íBaf)n-
6reite udržování volné trati po 
celé šíři j -fJaull-;ciď)eu kre
slení od ruky; -fJanbeI svo
bodný obchod, volná tržba; 
-fJcml:!c{-ilJftem soustava svo
bodného obchodu; -ljerr 
svobodný pán; -íjcl'rn-ftanll 
sta v baronský, baronství; 
-lUUl' rok svobodný (kdy se n,· 

platí dan,l; -lade lístek voln}' n 

zdarma; -ht~ svo bodný kuks; 
-fagel' svobodné (volné) skla· 
diště n skladisko i -Iaget-be~ 
triel! skladnictví svobodné; 
-Iaget-l!eltJiffignng povolení 
svpbodného skladiště; -laf$
bricfpropustn}'list; -laffuug 
propuštění; pHpuštěníi osvo
bození od čeho j bie íBergl)aullt~ 
ntann\d)ait entid)etbei unler 
-lafiun!j be13 ílťecnr\e{l au bM 
:,lXďetlJauntillifterium horní hejt
manství rozhoduje o čem po
nechávajíc stížnost k mini
sterstvu orby; _lafíung DOnt 
@eóiiren-Ciqui\lalente08vobození 
od poplatku ekvivalentního; 
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-Icljen svobodné léno; -nta- i hradném kutišti; -iď)ii~e 
ď)uug vyprostění, uvolněllí, i svobodný střelec i vod. ,to ja
vyvazení, vymanění, vypla- ' lový žlab; -fď)iij;eu-bc.-éht 
cení; _ntacf)nng e-!.\ íBrieie!J spolek svobodných 8tí-elců' 
ofrankování, vyplacení listu; -ftallt svohodllé město' -ite: 
_!ua.d)l1ng ber etrajie o~iš~ění !Jen ~tav, osamocenost; ~l1erre 
sIlnIce (od sn'hu atdJ, uVOlnenl atd.; volne n bezpla tn é ml sto' 
-ntad)UttA$·edenutui$vyva- -fljeiIbarfeH volná n svo~ 
z?vac~ ná1ez; -maď)ung$-gc' bodná dělitelnost; -tragung 
bul' davka, náhrada vyvazo- c-ě íBalfeufl zeď oporná, pilíř 
vad; poplatekcelnÍj -made podporný; opěra, podpora' 
poštovní známka; -matU rozpětí, visutí, převislost; 
svobodný n výsadní trh; světlá délka trámu' -trcvve 
-manret svobodný zednář; svobodné n venkov~ké soho-
-ntciftcl' o svob~d~ý mistr; dy, příschodek; schůdky před 
-t,lnf$ p;uvodn;,hstj -faf$ vchodem do domu; stupně 
svobodmkj dvorak; obyvatel před prahem: -ltJert cena 
rr:ěsta daně prostého i člo- volná; f-tut!lige @erid)t!Jl)Qtfeit 
vek zdarma ubytovaný; nesporné soudnictví' -ltJi1H~ 
-1ď)at s~or dobrovolnický; geu-e~antCu zkoušk~ dobro-
-lď)ciu hst na osvobození voínická; -ltJmigeu-cnt$ do-
~d daní; -f~r,eHintlg bet ([au~ b~ov?lnic~ý kurs; ~.IJ.)mfgcu
!tou uvolnem kauce; pro- bum)! sluzba dobrovolnická' 
puštění kauce, prohl~šení -luiHigcu-.ptiifuug zkoušk~ 
kauce. ~a ,volnou; -Jcf)~etblll~g dobrov~lmcká; -Iumiger do
ber Dlíhgatt~n u~~lnem oblI- brovo~l1lk; -ltJoljnung bez
gace; -fď)u!er zak osvobo- platny byt; -5ettel volný 
z~ný od., ško~?é}lOi ,-fdjttrf lístek t -&iigigfeit volné prá
vY}1radne kut;lste, vyhradne vo stehovací; oprávněnost 
pravo kutam; -fd,1tl'f-an~ k volnému odchodu n k vol
mdbung ohlášení výhradné nému přesídlení' právo vol
kutby; -fď)nrf-bcredjtigung ného přesídlení 'n' odchodu, 
právo výh~adné kutby;; ~reil)cit volnost, 8vobo
-;fď)Utf -J1etrteb$ - uaď)ltJ,et~ da; _ beí5 íBobw\lcrfef)ré vol
i~ltg pr~kaz o provozovam llOst obchodu pozemkového; 
vy hradne kutby n o sku- S. iu _ jei2eu propustiti koho 

tečné ku~):>ě (v}:hradné); na svobodu; _en svobody, 
-iď)utf-geliur kutne, kuteb- výsady. 
né; poplatek z kutání; ~l'eií)eit$-befdjtnufuug 0-

-fď)urJ-te~t výhradné právo mezení svobody; -enÍ5ie
kutacl; I;~'avo v~hradné, kut- l)ung odnětí svobody; -ftrafe 
blv i -fď)n~fer vyhr~dny kL;- I trest lla svobodě n odnětím 
ter; kutac n kutér ve vy- svobody. 

Něm.-česká terminologie úředni a právnická. 32 
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frClUb cizí; _e @e1ber cizí 
}Jeníze; -artig cizorodý; ne
:zvyklý; rozdtlný, zvláštní; 
-liillDtfd) cizozemsk}', za
hraničný; ij-ItJOrte cizí slo
va. 

ijrcmbc(r) cizinec. 
~rembe cizina. 
ij'remben-abd cizozemská 

šlechta; cizozemské šlech
tictví; -anffid)t dozor 
cizince; -bef}tlltb{nug zachá
zení s cizinci, jednání vůči 
cizincům; -llellerberger po
skytovatel noclehu cizin
cům; přechovavač cizin
ců; -be~erberguug přecho
vávání cizinců; -bnd) kni
ha cizinců; -liud)er-rebi~ 
film přehlídka n revise knih 
cizinců; -fii~rer průvodce 
cizinců; -Hjte seznam cizin
ců; -melbnugcu pHhlášky 
cizinců; -voIi6ci policie nad 
cizinci, policie cizinská; 
~red)t prá vo cizinců; -ber
fe~r styk s cizinci; -tuefcu 
?~z}nectví.' . záloežitovst~ t~~a
J1Cl se clzlncu; veCl C1Zlll
ské. 

iirembliug cizinec. 
frequcut častý; oblíbený, 

hojně vyhledávaný. 
ijreqncuttlut návštěvník, 

navštěvovatel. 
ijreqncuttltiou návštěva. 
ijteqneuttltlou$ - lieftiiti· 

1luug stvrzenka o návštěvě 
"frekventačníj -bnd) fre
kventační kniha (knih. o docházení 

do šk.ly), kniha o navštěvování 
\školy), kniha návštěvy (škol
ní); -3-engnl$ vysvědčení 

frekventační, o návštěvě, 
návštěvní. 

frequenticrclt docházeti, 
choditi kam. 

ijrcqltClt6 (hojná) návště
va, hojné docházení kam; 

tuie grofl ift bie _ bie\er ed)ule? 
kolik žáků chodí do této 
školy? bie _ bie\eil @t)mnafium~ 
fiat a6genommťU tomuto gym
nasiu ubylo žáků; einiad)e 

búlJlJeHe _ jednoduchá -
dvojí frekvence n docházka 
(do Madu); -abnal}mc úby
tek návštěvy, ztenčená n 

zmenšená n slabší návštěva; 
-3-nnal)mc přírůstek navště
vy, zvýšená návštěva. 

ijrc$eo-gcmiilbc obraz nit 
omítce, freskový obraz. 

ijrcf$-lnff chuť k žrádlu; 
žravost. 

frcHcu fid) protloukati se. 
ijreltllc liber et. radost z čeho, 

v čem. 

fnmcn fid) radovati se, 
těšiti se ěemu, z čeho, čim. 

ijrcltltb přítel; -c$-lanb 
přátelská země. 

frCltUlIUd) přátelský, pří
větiv-í', vlídný. laskavÝ. 

iirčúublid)fc'tt pÍ'Ívětivost, 
vlídnost, laskavost. 

orcnubfd)aft přátelství; 
-$-l.Jertl:ag přátelská smlou
va. 

frcltttllj d)aftnd) přátelskj-; 
_eíl Gřntgegen!oml11cn přívěti
vost. 

ijrcl.JcI lehkomyslnost, své. 
vole, zlovolnost; zlý čin; 
zločin; pych; -bltllc pokuta; 
-~altb zločinná ruka; -lJaukl~ 
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lnug zločin, násilný čin, zlý dobr~, žíti ,sv,kým v míru; 
čin; pych; -fitm zpupnost -gcnd)t smU"Cl soud; -VU!~ 
opovážlivost, zločinnost; bcr-maga3Íltc skladiště pra
-t~at = _l)\lnblul1g. chová II prachárny (zřízené) 

frcbcIl)aft zpupn.ý, své- v míru; -rid)tcr smírčí soud~ 
voln), zl.očinný, trestuhodný; ce; -rid)tedid)e (5l1nctionfun
_Ci ed)Icld)ljanbeí (term. techn;,u,) kce smírčího soudce. funkce 
svévolné II zločinné podloud- smírčí; -fd)Inf$ u'zavření 
nictví. míru, smíření (se); -ftorcr 

frcueht páchati zločin, rušitel míru; -tradat smlou
jednati zločinně, bezbožně' va o mír; vyjednávání o mír: 
činiti bezpráví n křivdu křiv~ -t,tn!crfja,nbluugcn \'Yjedná~ 
diti komu; gegen bie @eleue _ vam O mll'; -bertrllg smlou
rušiti zákony, přestupovati va o mír; -~eit čas míru II 

zákony; \uiber cie ílťefigion _ pokoje. 
rouhati se náboženství. fricb.Iid) :t;J.ín;.}', pokojný, 

orcbfer zpupník, bezbož- ml~umllovny;o tl11 _etl lffiege 
::í~, násilník, opovážlivec, smu"em, zpusobem smír-
skudce; _ gegen bas .\)eilige ným. 
bezbožník, rouhač. fricrcn mrznouti; geirúren 

o Or.ietiolt třeni; třenice, zmrzlý. . 
ruzl1lce, spor. ijr!cr-.punft=@efrier-lJl1nt!. 

třridiolts -1)autmer mlat ijnc$ obruba (u dvefl, vrat. 

torn}' II frikční: -rab kolo parketů atd.); (u glOllpŮ) trámeň n 

torné II fl'ikční.' vlys; ornamentálné obrou
friclI-fcrtig smím \'. míru- bení; náplň. 

milovný. u , třrh~$-bollClt-er3Cltger vý-
ďr!cii - ferHgfcií míru mi. rO,bce vlysov}'ch n frýzko

lovnost; -f)of fiřbitoY; -~Of$- vych podlah; -brettdJcn 
gcbur hřbitovní poplatek; vlys. 
-~ofs-orb!tnltg řád hřbitov- frifd) svěží, čerstvý; aui 
ní. _et stljat ertalJlJen přistihnouti 

ijriebc, ijricllclt pokoj, ~?padnou:.i při (horkém) 
mír, klid. cmu n pn skutku; in _cr 

v ijr!cb~tt$-abfd)fttfs uza- Gřrinnernug v čerstvé paměti 
vrem muu; -antrag návrh za čerstvé paměti; _ gefa[e: 
míru; -bt'cdjcr rušitel míru' . ner ®d)nee čerstvě napadlý 
-brud) z-, porušení míru;· sníh; _cr 'J(nlírud) hor. čerstv" 
-cougrcf$ mírový sjezd' nálom n nález (v předku): 
-lIi$locatiOlt rozložení míro~ hor. _cil \Jelo panenské pole: 
vé n v době míru; dislokace celina; _e ed)laďe řídkotoki 
~Íl"ová; -flt~; mit S. anf Dem struska; _er mertrag nová 
-TuB ftef)en býti s kým za smlouva. 
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ijriidi-atbdt kryčná prá- I _iibetjd)teituug překročení 
ce; -biet patoky, ředina; lhůty; _ucdiingetung pro
_hoDeu kryčné dno; -etfen dloužení lhůty; _ucdiiugc· 
kryčné železo; -fenet kryč- tUugs-gcfndi žádost za pro
ný hrn; _gcftciu skála ne- dloužení lhůty; -betiiiu~ 
podepřená roubením; -fJmu' muug pro-, zmešk ání lhůty; 
met kryčný mlat; -úetl) = T-(ett)lt1cije ve lhůtách, po 
_fener; -fucd)t výpomocný lhůtách. 
krycařj -ofeu pudlová pec. ftiiteu za lhůtu žádati; 

ftiidicu zkujňovati. odročiti, lhůtu dáti; jeill ~eóen 
ijdfÓ)et krycař; fryšár. _ živoI'Íti; hor. vyčkávati; 
~dfd)nug nedoroček. ladem ležeti. 
ijtifeut kadeb1ík, vlásen- O'rifteu-ausbcljtumg pro-

kář; _ ll. majenr vlásenkář dloužení lhůt; -gefet? zákon 
a holič; _btcuu-eifclt želízko o lhůtách; -3aljhtng placení 
vlásenkářské; kadeřítko. ve lhůtách. 

~rift l~ůta,o doba,; geje~1id)e I ~tFtuug odk~ad, lhůta .. 
_ zakonna lhuta; ncl)terltd)e _ ~nttc sklovma, skelna 
soudcovská, soudcem ul'če- směs, frita. 
ná lhůta; bie _ bůlt 4 ltageu fribo{ lehkovážný, r0Z
~hůta čty~denní n čtyř ~ní; pustjl~T, nestoudn,<'; frivolní; 
l1uterf;laló emer _ ve lhutě; e-c _e 2l1J1Jeffatiolt svévolné od
nad) 2lMauf ter _ po lhůtě, volání. 
po uplynulé lhůtě; nadj frudjt, O'to{m-Meuft robota; -feite 
lojem 2lbfauTe ber _ když n věznice; -gefiilIc důchod ro
jestliže lhůta marně n na- botní; -leíd)uamsfeft slav
darmo uplyne; in oHmer _ nost Božího Těla; -lHld) , 
ve (běžící) lh{itě n v usta- fid)Hl-gefud) žádost za pro
novené lhůtě; e-ť _ fter)! minutí roboty; f-pf{id)tig 
ofien lhůta běží; e-í' _ fef2m robotou povinný; _ltlOťÍ)e 
určiti, ustanoviti lhůtu (kou.u, týden Božího Těla. 
k čemu) j berja[ene _ prošlá lhů- O'rl,ll)ue robota; hor. horní 
ta; _ berfCiulltelt promeškati des útek. 
lhůtu; .liefelJl rozkaz odkla- fromm nábožný, Z-, po
dací; -beted)ltltug (po )čítání božný; _er Sťll?: zádušní kuks; 
lhůt(y); _beftimmuug určení _el3 115ermCiň)tl1i0 zbožný od
lhůty; -buď) lhůtníli, kniha kaz, odkaz k dobročinnvm 
lhůt; _etftteďun~ prodlouže- n zbožným účelům, odkaz 
ní lhůty; _ctltlettetuug pro- na dobročinný n zbožný 
qloužení lhůty; f.gemiifje účel. ., 
Uóetreid)Ultg včasné podání, Ťrommeu prospívati, býti 
podání v čas; -gefud) žádost prospěšným, jíti k duhu komu; 

za lbůtu; _tage dni lhůty; 0'_ užitek, prospěch. 
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, ijtOut průčelí (budovy); čelo; v držení n vybrané plody' 
fronta. berhrandjte \5rítdjte spotřebova: 
~touton lícní štít (na průčelní né plody; berjCillm!e \5riídj!e 

,tran' budovy ve spojení s n!jakým vý. zanedbané plody; ber3ef;lrte 
stupkem), fronton, tympanon. \5riidjte požité, strávené plody; 

O'tOid) žába; hor. žabka, r-alHtcibeub vyhánějící plod' 
suk; bedno \5rojdje outory, ú- _aótreiÓéltÍle{l lllitte! prostředek 
tory; -fang chytání žab; pro vyhnání plodu n pro 
_feure žabí stehýnko; _Iampe pot,ra?ení; -abttei{luull vy
hor. kahanec; -mauI půlkru- hnam plodu; -aelet plodi
hové n lunetové okno. nové n obilné pole; -aetl)er 

ijti.i1did pulec, podpěrka; ovocná tresť; -aujat? oplod. 
malý kahanec. n~ní j -bau pěstování plo-

ijtOit mráz, zima; -beu' dm; -baum ovocný strom; 
fe oznobenina, omrzlina; .baum!ud)t štěpařství; f-be' 
-id)al:leu škoda zpLlsobená tabeu ovocem osypaný; 
mrazem; -fd)auct m~ažení; -botleu obilná sýpka n pů
-lt1ettet počasí mrazivé, da; -biirte plodinová (obilní) 
mráz. bursa; f-btiugeull úrodný, 

friif!eht mraziti; chvěti se. plodonosný, plodný, užiteč
~rottC1tr masážník; leštič. ný, prospěšný; _órtllgenbe 2l11' 

natěrač. ' fegullg \)011 @e{beru plodné n 

~tottiet-ap*,atat přístroj užitečné uložení peněz. u10-
náčiní masážní (tí'ecí)' žení pod úrok; _oril1gettb alt

-biirite třecí kartáč; -tucrJ fegm plodně n výnosně n pod 
třecí látka. úrok uložiti; -ťouferlleu-
~tUd)t plod,,,pl~~ina; <:vo- fa'6rif továrna na plodinové 

se; ~žítek; fruín:t:tgc _ pred- konservy; -nafte sušírna 
casn'y plod; U1l3etttge _ nedo- ovoce; -cdtag výtěžek plo
nesený on :1edochů,dný plod, din; -eifeu5-fabdf továrna 
nedochud?e; canbterte í)'rildj!e I na plodinovou tresť' _crlt1etb 
.:;u~rovane ,ovoc;,; elllgeIeil.te nabytí plodu; -felb = \5mdl!' 
ť5mcl)te .na~ladane "ovoce; ml aCÍer; -gatícH sad, štěpnice; 
8uCÍe: em~elottene \5ruň)t~ ovoce -\Jcuicfiuug, -geuufs požívá
zavarene, v, snkru; p'.rndjte práv. i m; -geuujs-teÓ)t právo po
plody; ~y~ezek; pO~ltek i au", ~~ :rací; -gummen ovocné 
fteí)mbe 1,I'rudjte nes~hzene, ne- stavy; -lJalIe plodinová n 

;;,y,~)rane plod:;:; etn,gejctl!,tmelte obilní tržnice; -baUDe[ ob
lSrnÚ)te sebrane, skhzene plo- chod plodinami n obilím' 
dy; lW!lgel1bc, ft ef)ellbe \5riíd)te -lJautller obchodník plodi~ 
~1e,?ddel~l!é plo~y; 11atUrfid)e nami; f-Ios marný, bezvý
Ó'~ud)te pnrozene plody, plo- slednv' marně nadarmo' 
dll1y; 1Jetei1Jierte \5riid)te vzaté _foje -cl~ecutiolt bezvýsledn~ 
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exekuce; ua cl) _lojem merítret< 
cl;en ber ISd;t až n jestliže 
lhůta marně (nadarmo) 
uplyne; -lofigfeit marnost, 
bezvýslednost, neúspěšnost· 
_!ongťcit bcr \Jcad)íorjd)uufI mar~ 
né, neúspěšné pátrání' 
-UtaHct: dohodce plodin; 
-uieflet: poživatel, požiteč-
ník; -uicfluug požívání; 
-uicfiuugs-l'ed}t právo poží
vací.; -l'Ciuiguugs-Utafd}hte 
stroJ. na čištění obilí; -jaft 
(frc. JUS de fruits) ovocná 
šťá va; -iiiftc-C1'3cugCl' vý
robce plodinových šťav; 
-fil'Ul.1< u. ijrudlt3nd'cr-fllbrif 
továrna na plodinovv syrob 
a 1Jlodinový cukr; -fl.1cidler 
obIlnic", obilní sS-pka' 
-tl.1erre }ákaz dovozu plo~ 
dm; -toiltuug utracení fl 

zahubení plodu; f-trageub 
= í_briugeub; -tu are plodiny 
(zboží plodinové); -Iuaffcr 
lék. vody plodové; -Iucd}ic!
tu.i:ti~aft s!řída vé ~10~pO
darstvI; -tuCtu ovocne vmo; 
-ďud'er ovocn.ý cukr. 

frudltbat plodný, úrodný; 
_ macl)ett zúrodniti; oplodniti. 
; ijl'ud)tbarfett plodnost, 
urodnost. 

ijrud}tbllr' Utad}uug ople d
nění; zúrodnění. 

f~ud)t~lt n.ésLi n poskyto
vatI n davatI plody; prospí
vati j účinkovati, působiti. 

ijriid}tclt-Ilbfoubcruug od
dělení plodů, separace plodů' 
_~biťlltberuugs-protoeorr zá: 
pIS n protokol o odděleni 
plodů; -btot ovocný chléb; 

-licfctuugs-fd}du dodavací 
list na plodiny. 

ijrudificatlou, ijtltctifi< 
dCtuug zužitkování, využi
t(kován)í. 

ftudifidcrcu z-, využitko
vati. 

Fructuarius poživatel; 
usufruktuář. 

ft:ii~ časný(ě), ranný; zá
hy; _ auřitet)Cll pHvstati si; 
úi~ 3um _eJ1 9]corgeu až do 
rána bllého; -aeHig fterbm 
záhy n pf'edčasně zemiíti. 

wrii~·galtg hor. ranní žíla; 
-gebud porod předčasný; 
potracení; plod ,předčasný; 
zmetek; nedochudčej -lellli 
ranná setba. rannv o~ev' 
-fdlidlt ranní směna:; -itiid: 
jtube snídárna. 

wUťÍ) s liška; lišák; cin 
fciner _ pěkný lišák; liškou 
podšitý; -dfCl! železa na 
lišky; :-pd; liščina, liščí ko
žešina; -fd}ief7cl! ho'. ne
účinkující vS, st] el. 
~ud}td metla, bič; kázeúj 

kord; -fJicb rána kordem. 
fud}tig Idu vztekati se. 
~tti:leJ; vůz, fůra; velk-l" 

sud (na víno). " 
ijug slušnost, náležitost, 

přiměi-enost; dovolení; o
právnění, právo; e~ ltcl)t Hjl!! 
3U mil a[(em _ má k tomu 
úplné právo; mil _ unb lllecllt 
po právu i slušnosti, dle 
práva i slušnosti, vším prá
vem; -!ofigfeit nespravedli
vost, nemístnost, nezákon
nost. 

fug-los nemístný, nesluš
nt, nespravedlivý, nespráv
ny. 

wttgc spára, paz. drážka 
štěrbina. ' , 
f~geu . skládati, sestavo

vatI, spoJt;,vati; .íiclj au et. ~ olt 
~t. ~ pl'lZpuso~lh se čemu; flÚ) 
u~ ~t. _ poddatI se ,emu; vpra
Vlh se več, podrobiti se čemu' 
nd) S. _ býti komu po vůli' 
poddati se komu. ' 

JíigHd} náležitý, vhodný, 
pnhodnÝj adv. právě. vhodně 
asi, alespoň. ' , 

ijiignug složení, sesta
vení. spojení atd. 

fiifJIbat: cítitelnv; citelný' 
znatelný. " , 

fiifJCeu cítiti; ohmatávati 
ohledávati co, dotýkati se čeho: 
hor. oklepati, ohledati okle~ 
páním; fiÚ) \Jer,pfííd)tet _ míti. 
poklád.~ti za svou povin~ 
nost; ltd) bcbro(lt _ cítiti se 
ohroženým. 
_ ~.tt~r-filfs. voznice; lBier
rl~9r\al~ VOZl1lce na pivo; -gC< 
bur, -gelb pO-, dovozné' 
-gdcgettljcit povoz; -ge; 
tucrbc ,povoz~ictví; -gen 
pOVOZl1l k j -foltcu povozné 
náklady dovozu; náklad n~ 
povvoz; -foftcn-austttafi vý
mera povozného; -fojtett
b~rgiituttg náhrada povoz
neho i, -loljn povozné, do
vozne; -{oljusucrgiituug ná· 
hrada povozného; -manu 
vo~ka; -fd)eiu' povolení k jí
zde; -Iueg vozová cesta' 
-.Iucd P?yoz; -llJcrf-l'egulll: 
tll! pra vwla povoznická; re-
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gulativ povoznický' -llJcds
bcfi/7cJ; držitel povo~ů' -llJe· 
fcu povoznictví j vozat~jství' 
vozataj stvo; -llJcfcus-cot:ít~ 
vozataj sk): sbor; _< u. Beg
ruugs - fOltClt povozné a 
stravné. 
~U~tC vllz, povoz. 
fiif)reu ~ésti, yoditi; říditi, 

spravovatI; vezti, voziti; 
nositi; bd fíclj _ míti při sobě 
nositi s sebou je-u \J(amen .:. 
míti n nO,sitijméno,jmenovati 
se, nazyvati se; ciu 'lIm! _ 
spravovatí úřad, úřadovati' 
bie D6erauiiid)t _ míti vrchnf 
dozor llad čím, býti vrchním 
dozorcem nad čím dohlížeti 
nač j ben lBetrieb e~r @rufJe _ 
ř~?iti práce v dole; ciu tefe,pf)o< 
n:l~eS3 @ef,pr(id) _ hovořiti, mlu
VItI telefonem; cin \13rotoco[(_ 
vé~ti zápisník n protokol' 
cin :tagefJucl) _ vésti denník: 
c-c illiare _ zboží na sklad~ 
m~ t~; ciu Dnantum \Jon l.j3ufller _ 
mltIna skladě určité množ
ství, určitou míru prachu' 
c-n I.j3roccj{l _ souditi se, vésti 
spo~ n. při; e-e ~irma _ uží
vatI firmy; ct. i1l1 íSd)Hbe _ 
zamýšleti co; ef. \1:lciter _ for!
pokračovati v čem; Ct. 3~ ~ube 
~ SkO!lČ~ti co; lBefd)\1Jerbe _ stě
zo."atl Sl uač n do čeho; c-n lBc< 
\lJCt(l _ dokazovati co' e-c 
Untcrfltcl;ltl1g _ vvšetřov~ti co: 

ben morfill _ pře"dsedati. ' 
~íif)rcr vůdce, průvodčí· 

vozka; náčelník; vodič. ' 
.~itf)!crf~!lft vůdcovství, 

nacelmctvI, vedení. 
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tl'ii~nmg vedení; vození 
• td.; vůdcovství; správa 
(úřadu); řízení; hor. _ ber 
íffietter vedení větrů; _ \)011 
Shone užívání koruny. 

tl'ul)rnngs-attej"t vysvěd
čení zachovalosti; -llaum, 
-faite hor. průvodní lať, prů
vodnice; -fd)ieueu vodidla 
železná; -ffange vodidlo; 
-úorfdjl'ift předpis o vedení. 

tl'ii!l-appatat stroj plnicí, 
stáčecÍ; _liaut náraz na, ná
ražiště; -llíet pivo stá
čecí; -liier - úerred)unug 
zúčtování stáčecího piva; 
-llottid) slévací, spílací káď; 
-eimer = -\(\1>3; -edIc nasy-
paná země; -fafs nádoba 
k nabírání, k dolévání, ná
levka, hubatka, špičák (konývka 
• hUbičkou); -l)ofJ hor. paživo; 
-fauue ,i' -faj~; -fammet 
spilka; -not; hor. pod valní 
klapet; -Coral spilka; -maife 
cukrovina; ftrammgefoď)te 
-maffe zahuštěná cukrovina; 
-maffe-futjdjc vozík na cu-
krovinu; -maffen-UiIJH.lfau· 
ucu chladnice na cukrovinu; 
-maner plná zed'; -ort ná
ražiště; -orts-felb náražné 
pole; -ods-mancrung vy
zdívka náražny; -orís-5hu· 
tnCttUtg vydí'eveni náražny ; 
-ttuuc basa (korýtko sloužící k roz

'\'ádění k~lů [mladinky kalové] do kaláků); 

-rolle sýpka; -fttid) (lid 
12iď)aurgHifern) cejch. a hntin,. čára 
mezná n obsahová, mez 
měrná, meznice (srovn. :?Ciď). 
ftriď)); -rtullc spilka; -tl)iir 
stavidlo; -trid)tcr nálevka; 

-Iuafi cr cejch. voda k plnění 
(měření) nádob . 

wiiJ1e hojnost; množstvÍ. 
tl'iilIeu hHbě, 
funelt plniti, doplňovati; 

e-u @ralim mh @:rl:e _ za-, 
nasypávati zemí př~kop.; 
plv. spílati; hor. nakladatl, 
narážeti. 

tl'iiITer hor. narážeč, na
kladač. 

tiiillltug plnění; spílání, 
stáčení; _ (Óet Tl)iíren) náplň; 
_ l:er @iil)róottid)e spílání do 
kvasných kádí, plnění kvas
ných kádí. 

wíiUttugs-~iilJc náplňová 
v$rška (po kterou má bj'ti nádoba (káď] 

naplněna), výška tekut;ny; 
-IJO!5 paživo; _mauet zeď 
náplňová, náplň; -rilltm ná
plňov:)'prostor n objem (p,",to,', 
jenž se má plnitO. 

fulmtuaut plamenný, ohni
vý, skvěl:)', fulminantní. 
třtmttiou úkon, výkon; 

úkol, povolání; povinnost, 
práce, činnost(úl-ední); Mad; 
funkce; konání úřadu n povin
nosti: in _ jetl! b.),ti v Madě, 
konati úřad n úřadní pO\"Ín
nost. 

wuuethllUiir hodno.stář, vy
konavatel,jednatel, zřízenec, 
úl'edník, funkcionál'. 

fultdioltlercu Madovati, 
~~ll1ým býti, vykonávati 
urad. 

Wltuetious-tlllucr doba pů
sobnosti n činnosti n úřado
vání; -fiil)igfcH úkonnost; 
-gcllur (3. 58. cine~ 58jjrger~ 
nteifter~) funkční plat, pii-
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služné; -nltfii~igfeit ne
schopnost k úřadování n čin
nosti; -bcrlucigcntlt!'( ode
pírání působiti n ÚÍ"aaovati; 
zamítnutí úřadu n funkce: 
~5urage příslužné, funkční 
přídavek. 

iřuntl nález; věc nalezená; 
-getb nálezné; -gtulie ná
lezný důl; _griifmct ma
jetník dolu těžící sám žílu, 
samotěžíř; -{ofin nálezné; 
-ort, -l.lUltft naleziště; -rcdjt 
právo nálezce; -fd)ad)t ná
lezná šachta n jáma; -fdJeht 
ohledací nález; -ftiittc nale
ziště; -ftiiď ukázka; nále
zek; -ftufe, -ílJl1~l"6cid,elt ná
lezBk. 

tl'uutlamcut spodek, pod
klad, základ, podstavec; 
osnova; -pIatte deska n 

plotna podstavce; -ftciu zá
kladní kámen. 

fuubamcnta! základní, 
osnovný; fundamentální; 
iř_gcjCi;základní nfundamen
tální zákon. 

fltltbameutteren klásti zá
klady, zakládati. 

Funda,mentum agendi 
podklad žaloby. 

tl'uutlatiou založení; na
dáni, nadace, fundace; -s
gc!l:Iel" nadační peníze. 

tl'ultbator zakladatel. 
fmtniet'clt zakládati, zalo

žiti; @elb _ peníze na.i istotu 
uložiti; auf S- ~ @ut fllllbierte~ 
~alJitaí kapitál na něčím ma
jetku (statku n majetnosti) 
pojištěný; fUl1bierte 12icl)ulb za-

ložený dluh; nicl)t fllnbierte 
12iď)ulb nezaložený dluh. 
~uunicmng položení zá

kladů, založení, pojištění. 
fiintlig, fiublg feht o ttlerben 

nalézIi rudu. 
Fundus dotalis věnný 

pozemek, 
Fundus instructus ho

spodářské příslušenství, fun
dus instruktus. 

ffltucraf-gcll:lcl" pohřebné. 
iřuucralicn obřady po

hřební; pohřebné. 
fiinf-fadj, -fiiWg pětiná

sobný, paterý; -íiifJrig pěti
let}'; -iiilJdidj po pěti letech 
se vracející n opakující i -pcr< 
ccutig pětiprocentní. 

wiinfet pětka. 
iJiiuftd pětina. 
fungilld zastupitelný; f11tI· 

gíMe 12iad)en zastupitelné věci, 
iJuugi!iiHtiit zastupitel

nost. 
fuugieren úřadovati, čin

ným býti, pracovati,jednati, 
fungovati; a[>3 12id)ai}ma11u _ 
účinkovati pH č,m, účastniti 
se č,ho, činným býti jako od
hadce. 

. iřltnfen-apparat jiskerníkj 
fiiugcrjiskrojem; -flng lítání 
jisker; -rojt rošt jiskrový; 
-ficli řešeto jiskrové. 

fUl" II a; pro; :))(altu _ 9Jcault 
fHmmm jako jeden muž hla
sovati; l2:íiíď _ 12itUď kus po 
kuse; íffiort _ íffiort slovo od 
slova; Tag _ Tafl den co den, 
každ.\' den; _ ieille Sugenb ift 
erv,3!:v HUf! na, mládí s,-é jest 
pnhs chytry j _ btetmal na 
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tentokrát; _ immer na vždy; 
clu _ aUema{ .iednou na vždy; 
3aI)lfte(le _ ~I)ntbim uub Um· 
gelíung plfl.tiště pro Chrudim 
a okolí; Crt~gnt:p:pe _ bie iu· 
mre etabt odbor pro vnitřní 
město,odborvnitroměstsk}'; 
~orjel)u[~caifa _ {'lauí;d 1mb @e· 
tuerlie záložna o bchodnicko
živnostenská; 'lnIe _ G:iuen u. 
G:hlcr _ ,)(fíe všichni zajednoho 
a jeden za všechny; ei. _ gut 
I)ufteu pokládati co za dobré; 
')(el)11lng _ S. f)egen chovati 
úctu ke komu; _ jiCÍl l.ieftef)en 
býti O sobě n zvláště; živu 
býti ze svého n z vlastního; 
icí) _ l11dne ~eriol! (já) pokud 
n co se mne týče; an unb _ 
fiel) o sobě; ttlai3 _ dn mcalllt 
lít bo~? kdo je to? \1)0\3 ift Daě 

cin I.li:irm? jaký (jest) to 
hluk? 

~íir-bitte prosba, přímlnva 
za koho; fUr S._lihte tI)un, eil1[egen 
pdmlouvati se, prositi za koho; 

-bliter přímlu vce, orodov
ník; f-Iieb; mít et. Pleli ne!). 
men vzíti za vděk, spokojiti 
se čím; -forge starost, péče OČ; 
-f~radJe pi'ímluva (u koho za 
koho); -fvred)er = _l.iitter; 
f-lUll~r zajisté, věru, ba 
právě; ovšem. 
~urd)e brázda, rýha; vý

hon, svodnice, rozvor (ku 
svádění vody); vráska. 

furd)ett brázditi, r.ýhovati. 
. ~urd)t bázeň, strach. oba

va; genrilnbete _ odůvodněná 
II důvodná bázeň; gerecí)te, Ull. 
,lerelÍ)te _ právem, neprávem 
vzbuzená bázeň; in _ \e\len 

nahnati strachu komu; ~o,r _ 
strachem. 

furd)tbar strašný, děsnj', 
hrozn.ý; nebezpečný. 

fíird)ten fiel) ~or S-m, ~or cl. 
báti se koho, čeho, strachovati 
se koho, čeho. 

fíird)tedidj strašný, hroz
ný, děsný. 
~ude vzteklice, lítice; zu

řivost, vzteklost. 
~nrore mael)cn uchvacovati,. 

u vytržení přivésti. 
~iirit kníže; ttlíe cin _ [elien 

žíti po knízecku, vésti kní
žecí život; _( er;)bifd)of kníže 
(arci)biskup. 

~íirften-bdef patent, listi
na knížecí; -~ut knížecí klo
bouk; -frolte koruna kní
žecí; -manteI knížecí plášť; 
_;taltD knížecí stav, kní
žectví. 

fiirjHid) knížecí. 
~urt brod. 
furtbllr přebroditelný. 
~iirtrllg snáška, svod; 

-S-5eHe snášková řádka. 
~ufc[ amylalkohol; pála, 

špatná kořalka; -iH přibou
dlina, líh amylový; -iH
referboir nádrž na přibou
dlinv. 

ijiijhm slouč,enÍ; splynutí; 
_ ber @efc(lfcí)aiteu slončení 
spolp.čností. 

ijufi noha; stopa, stl'evíc 
(míral; S. o el. mit ts'ilfien treten šla
pati po kom II pO čem, hanobiti n 

zneuctívati 00 j _ e-13 5Serge6 
pata hory; auf jreieu _ [e\len 
o ftdíen propustiti koho Z vaz
by II na svobodu; auf jreiem_ 

/ 
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Idn býti na svobodě; ct. aui -faufe (st!aumieucí)c) kul
beu aften _ [e\}en něco ve Mí- havka; _gang chodník, pě
vější způsob n stav n pořá- šina; _gunger pěšák, cho
dek uvésti; mít S-m aui ~er. dec: -geriht nízké lešení; 
trautem _c ftel)en býti s kým -ge#nt~ arch. pata, člán.ko
v důvěrném přátelství; íilÍ) vám patky stavem; -gcltcll 
aur rertrauten _ mil S-m ie\len podstavec, podnoží. trnož; 
v důvěrné přátelství s kým ve- -fijieu polštář pod nohy; 
jíti; mír ftef)en aui gntem _e -feijte okolna, lať kolem 
mi! e1nauber jsme spolu za podlahy při zdi; -ltotc po
dobré; ba5 {'lm aui bm Sťriegi3. známka, připomenuti, upo
_ ie\}en vojsko válečně (do zomění. donška pod čarou; 
války) vypraviti; bag {'leey -vfaD stezka, chodník, pě
fteI)t aur bmt Si'riegé_c voj- šina, cesta pro pěší; -~fllrJI 
sko jest válečně vypraveno; přítěska spodková, patník; 
auf grofient _e [elíen žíti po -voft = _líotenfloft; -pultUe 
pansku, vésti život nád- patky; -rcmm spodník; -illď 
herný; _llrtUleric pěší dělo- nánožník; -fď)íueHe práh; 
střelectvoj _beUdtlltug o bu v; -lVUr šlepěj, stopa; -ffeig 
_f;otlclt podlaha; -{lODcu- pěšina, stezka, chodník; 
arbeiter podlaMí'; -bODcn- lávka; -ffcig-rcd)t prá vo pě
brctt podlahové prkno; -(JO. šinv, právo stezky; -itof7 
Den - brdicr - er5cugcr vj-- kopnutí; -teVVidJ koberec 
robce podlahových prken; (na podlahu); _triU krok; 
_bohcu-hiele podlaha; -bo, šlepěj; kopnutí; pod~ož, s~u
helt-gIlllt6IUid)s-er~euger vS'- pátko u vozu; stupen; -trdi· 
robce leštidla na podlahy; hled) podnožov.ý plech; -tritt· 
_bODelt-f)criteHung úprava breit podnožové prkno; 
podlahy; _bohcn-{aď-Cl·jeU. _tritt-~arter nosič podnože; 
gCt~ výrobce laku na pod- -boU pěší vojsko; -tueg pě
Jahy; -boDen-vlaHc deska šina, stezka. 
na podlahu; -bODelt-tafeí fltf1eU (fid)) zakládati se 
deska n parketa na pod- lla iem, opírati se oč. 
lahu; -(Jote pěší posel, ijltitllge obal (bedny, sudy, 
poselák; -bohm-voit pošta krabice atd.). 

pěším poslem; f-btcit na ~ufti'rcd)mUtg účet ztrá-
stopu široký n zšíři jedné ty. 
stopy; -brett po~nož; stu- iiutfer krmě, píce, potra
pátko; _brett-trllgcr pod- va, krmení, obrok; povlak, 
stavec stupátka; -hcďe podšívka; vyzdívka ohni
pokrývka na nohy; -Dcid) vzdorná; (u dveři) zárubeň, 
přípatní hráz; -eifelt železo obrubeň; rám; cr mací)te ~ier 
n pouto na nohy; náledník; ill1eiIen in e-m _ ujel čtyř.i 
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míle nekrmiv koní; -tmliau 
pěstování pícních rostlin; 
-[lanl řezačka; _banen žlab 
(na lmneníl ; _bau = Z5lltter-all1iau; 
-úotleu půda na píci, pícník, 
senníkj -borl:! = _lintt; 
-brautl-l.JerfidJernng pojišťo
vání píce proti obni; -úrett 
podstupnice, podstupiště; 
-gebiir, -gelD pícní (obroční) 
požitek; obročné, peníze 
na obrok; -geiďJirr nádobí 
na krmení; -getreitle pícní 
obilí; -getl.liidJie pícní rost
liny; -bihtbler o bcLlOdník pí
cí; -f)ofer = _1)al1í:fer; -f)olelt 
pico vání ; -f)oler picovník; 
-faften pícník; -fliuge ře
zací kosa, kosa na řezanku; 
-trippe jesle, žlab, koryto; 
-labe řezačka; -mauer ta-
ras, břehová n ohradní zeď; 
-mitteI krmivo, píce, o brok; 
-pflaU3e pícní rostlina; 
-ilreHHabelle seznam cen 
pícních II píce; -rel)e ,vh. 

@-2ht~5ltg au~ bm ~oricf)ľeio 
lJUl1gťll liber umnittelliare \lnb 
I12:tempelgeóiiren v.\'ňatek II vý
pis G z předepsaných pi-í
mých a kolkových poplat
kův. 

@abe dar; dávka, dose. 

@ube! vidlička, vidlice; 
vidle, podávky; -tupj)c!uug 
spoj vidličná; -madlCt vý
robce vidlí, vidlúl\ 

schvácení; -refi zbytky píce 
-roljren hor. vrtné t~ouby 
-rube řepa na krmem; kol 
nik, vodnice; -idJueitlc, 
-fdJueitle-maidJhte řezačka; 
-1 d)neitlemefi et-l]ihtblet. o b-
chodník řezacími kosaml na 
píci j -fdJltliuge opálka píce 
n na píci i -ftoff-et3cuget vý
robce podšívkových látek; 
-tarif sazba pícní; -l.lOtEatlj 
zásoba píce; -Itlaten-ljautl· 
let obchodník podšívkovým 
zbožím. 

ijuttetal-madJet pouzdra]', 
vyrabitel pouzder. 

fiittctlt krmiti; podšiti; 
záru bní ?patřiti; ben ~ocí)oie1~ 
_ dávatl rudu do vy;,oke 
pece. 
,ijuttet~l~g krmení, obrok, 

pJCe; podslVka. 
ijutteruugtl-geI», -foften 

náklad na píci; -(e!jtC na
uka o krmení. 

Gabella dávka, poplatek; 
_ emigrationis vl, @migratíoni5o 

geóiír. 
lJjabelung rozvětvení; 

rozdvojení, rozsošenÍ. 
@ttbcu-fammluug sbírka 

n sbírání darů; -lj.Jcnbct' 
dárce. 

guffeu zevlovati, civěti, 
okouněti; upřeně pohlížeti 
n.č; burCÍ) @_ \lerltereu p1'o;>;e
vlovati. 
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lJjage plat, služné, mzda, lučba kvasná (pojedná .. íei o kvo· 

gáže; -cutelt~, srážk~ služ- šellil: -etfdJciuuugen kvasné 
ného; -tag ~en vyplatYi jevy; (z)jevy, výjevy, úkazy 
-uetúo! obstávka služného při kvašení; g-fiiljig kvasi-
n gáže. teln}\schopný kvašeníjg_fOt· 

@Ilgift gážista. tlern» kvašení podporující; 
gii~uelt zívati; úti, rozví- g-f)emmeuÍl kvašení tlumící, 

ratí se, odstávati. zdržující, bránící; -ntefftt 
@iifJt-liottidJ kv~sná káď, kvaso:něr; -~it3c(, kvasi~l~, 

kvasicí n kysací kaďj _boto kvasmce, varecne, drozdI, 
tidJ-iiúetfid)t přehled kvas- I kvas, nákvasa, ferme::~; 
ných II kvasicích n kysacích i -momeut stav, okamzlk 
kádí: -bauet doba kvašení; I kvašení; -j)rocef~ pochod n 

-fiir,rer spileční, kvasmistr; postup (při) kvašer;í; po-
-gcfii# kvasná ná~oba; ~tu~, p~chC;d kv~sn'y ~ ~va-
-fammet kvasírna, kvsarna; sel1l; -l!atltum sl'upen Kva-
piv. :spilka; -feITer, ::"Io~~lIe šení, stadium kva~~ní; -!em,' 
kvasírna, spi~ka; -me,tlter j.Jettttur teploota<pn kva~en;; 
= _fií!)rer; _lmtte! kvasl .?l~, ~l.lerrauf prubeh ~va~el1l; 
kvasivo. kvasnice, drozdI; _1.lOrgaug chod kvasem. 
fermenť; mit _míltel \lero @aht5e hrdlo u záchOdové 
jeileu přidati kvasi.dlo, za- roury (kterým se svád,jí odpadky" 

kvasiti; -í'ertobe období ,áchodu do trubl, vulg. fajfka. 
kva~né" perioda n o?dobí lJjala slavnostní oděv; 
kvasem; -taum kvasny pro- dvorní hostina; gala; _auo 
stOl' n prostora; -fta»ium ~ng, -lIcitl slavnostní šat; 
stupeň n stadium kvašení; -ntOutur, -uuiform slavno
-ftoff kvasi vo, kvas, kvas- stní n parádní stejnokroj. 
nice, látka kvasná, várečné @afautcrte galantnost, 
(v pivov.); ferment. uhlazenost, dvornost; též = 

giiÍ)tcn kvasiti se, praco- I_wan; -ttrlJclte:: ozdo~nický 
vati, kysati, vříti; jitřiti se; dělník; _o ll. !8tjoutette-ltltt
.~» kvasící, kysavý, kvasný; tett-l)iintlfet: obchodník 0-

jitřivý. zdobnickým a klenotnickým 
(ijiif)tuug kvašení, kysání; zbožím; -tludJtllet ozdo b

aílllel)meube _ kvašení úbytné, nický soustružnfk; ;--ÍJantlel 
ochabující; bíe _ llimmt ~1i ??chod o~dobn(lCk)ym zb?
zápara padá, klesá (v ka- Zlm; -~ttu~Iet: o,?,chodmk 
dích v lihov.)· ~lfoljůl_ kva-I ozdobn(JCk)ym zbozlm; _o u. 
šení tíhové;' faule - kvašení I ~Ur6Itlttrelt-f)iinMer obchod
hnilobné tlivé. ník ozdobnickým a drob-

@iif)r!ttt~~ - att.emtatio.1t ným. z božím i _o, ~Uth 
prokvase111; -dJemtc chemIe,1 ~ttí.ltct= ll. $tnelltlaren-l.lCt' 
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jd}ícifict prodavač ozdob· 
nického, drohného, papíro
vého a hračkái'ského zhoží; 
_< u. 1niirttbctf\cr - luatett' 
lliiu'i:líCt obchodník ozdob
ni0k}'m a norimbersk)'m 
zbožími -id}Iojicr ozdobui
ck,' zámečník; -< ll. Ed}uttt< 
lutlrcu-l)iitt'i:líer obchodník 
ozdobnickýmastřižným zbo
žími _fpcltgfcr ozdobnický 
klempÍÍ'i -ftcin - fd}nciilcr 
('zdobnick:§' řezač kamenů; 
_tifd}let ozdobnický trnhlál', 
ebenistaj _Itlarclt zboží ga
lanterní n ozdobné n ozdob
nické; _~uatett-er~ettgct vý
robce ozdobn(ick)ého zboží; 
_Itlat'cn-faúrif továrna na 
ozdobn(ick)é zboží; _Itlanm
gC\1JerlJe ozdobnick}' prú
mysl; ozdobnická živnost; 
_luarClt - l}aunel, _ttlarelt< 
~altMltltg obcllod ozdobn(i
ck)ým zDožím; _11Jarett-fdi~ 
merv,kramál' ozdobn(ick)ého 
zbozl. 

_ftra\e \lerurtf)dleu odsouditi 
koho na šibenici. 

@a{imatijias zmateni na 
@an~icn Halič. 
@aU - apfcí duběnka; 

@aHiau-ljar6' ~a{lJattUm 

_iipfeHitttc du běnkový in
koust; _(apfc1)-gc~úfton ní
slovina du běnková; -fttd}t 
horkokrevnost; -Iuaffcr 
kal(y). 

@aHc žluč; zlost; \Jor -
óeríten vztekati se; (®all~)
kamenitá n písečná půda; 
(9Ca\~)- temenec, . močál j 
(®tein)- žába pod Jazykem 
koní; hor. pecka, závalek. 

@aUclt piv. kaly; Dóer<
sladké kaly; jiite _ sladké 
kaly (usazuji se na. povrchu mláta): 

_abfon'i:leruug vyměšováni 
žluči; _bier kalové pivo (zbý' 

vající po pr0cezení kalů); -blafe 
žlučový měchýř(ek); _gries 
žlučový písek; _ftchtC žlu
čové kamínky; -fnd}t žlou
tenka. 

(6aUcde galerie, sloupová 
chodba nad přízemkemj 
obrazárna; div. galerie; že:. 

záhradlí stroje. 
@aHed(c) huspenina, ro

sol: lék. kaše. 

pryskYl'ice galbanová. 
~aUiatt-iH olej galbanový. 
@afcerc galej. 
@alccrcn-arlJei:t práce ga-

lejuí II na galejích; -lelllbe 
galejní otrok; -nrafc galej
ní trest; -i"ttiiflittg galejní 
trestanec. 

@a{gctt šibenice; an ben -
rommen přijíti na šibenici; 
au ben _ óriuflen pl'i vésti na 
šibenici; -frift šibeniční lhú
ta; _patcr kněz popravčí; 
-ftt'afc trest šibenice; 3-m 
bie _jtraje aucrrcl1uen o S. 3Uť . 

gaUcd-adig rosolovitý; 
_e ~lel\ftl)fíe rosolovité lepivé 
látkv. 

(&lÍlUd-lci'i:lc = í51oret-Ieibe. 
gaf(ig žlučový; popudlivý, 

nevrlý, příkrý. 
@aUiiiercn rozředění mo

štu vodou a lihem n cukrem. 
@aHtts-iiiurc kyselina du

běnková. 
@ahttI!Í kalamín. 

~a{opp cval, trysk, úprk. 
@a!oppht poslíček. 
!laIl.l~ltif d}et' ®troUt proud 

gaTvamcký. 
~ali;Jaltifcltt galvaniso

-vac. 
ga{i;JaltijiCtclt galvaniso

-vati. 
~ali;Jatti$mlts 

ckost. 

práva se zastavuje; in _ brilt< 
gen spustiti, v činnost uvésti 
:~ ;.fetnen.,,; gef)en míti průchod, 
.ptl SVOJI cestou; e-r ®ad)e 
tf)reu _ laifen nebrániti čemu' 
e-lt _ l1el)men dáti se směrem' 
(nějakým); im _c feiu býti 
v práci n činnosti' ťÍn mer< 

galvani- fal)r~n iít iUt _e exek. řízení jest 
v behu i ber I.l3rocefl3 ift im _e 
~.p0~' již (se) začalj bcil.l3rocei~ 
tll tnt, \Jollen _e spor jest 
~ l?lnem p:ondu; bie [lHinac 
tlt tUt _e m1l1ce jest v o běhu 
platí; in _ íeí2en = in _ liriu; 
gen; auter _ jcí2en zastaviti 
čin~ost .čeho; cin offener _ pa
v1aci _ tU ber @rbe podzemní 
průchod i podkop. 

ga{i;Jauo-magttdifd} gal
vano-magnetický; @-mctcr 
proudo.~ěr, galvanometr; 
~-plttlttf galvanoplastika. 

@amajd}c kamaše. 
@amlJir klí řemdihákové. 
@an- crbfd}aft dědický 

spolek. 
@aug chůze. pochůzka' 
t ' o ' ~~s a; postuI;l, pruběh; chod, 

cmnost (stroJe); .t.v. chodba' 
hor. žíla, rudná žíla; _ be~ 
@;l)e?ungen postup vyhledá
vam; _ be~ I.l3roceifei3 prúběh 
s~or~; bíe ,®a~)e gef)t H)rett _ 
vec Jde svym pořádkem; bie 
®ad)e gel)! i!.Jren alteu _ věc jde 
po starém i e-e í.1JWQíe mi! brd 
@(iugen mlýn o trojím slo
~ení; _ e-r 21cajd)ine chod stro
Je.i. @an.gc h,or. rudovina; grolie 
@auge hc?a r~dovinai @ange 
aum íReutfd)etben rudovina 
-v.ýražní n po rozborku' 
@auge aum mafl3poel)Clt pesto~ 
vina, . pestová ruda; @i:iuge 
a1im ~lt~jd)rageu rudovina na 
rozrážku, rozraživoj S. im 
_e jdnci3 íRed)tei3 l)cmmcn exek. 

překážeti komu, aby ne
postupoval ve svém právu' 
cin íRed)t roirb burd) ct. in jeinen~ 
_e get)entmt prúchod n postup 

@ang-bcrgbau dolování 
~!L žilách, dobývání rudných 
zll; -bcrgmaltlt horník' 
-berglucd žilný důl, žilné 
hory n báně; -eltt!o~tutltg 
po~hozné, odměna za po
chuzku; -Ct'6e žilné rudy' 
-fcl}lct' vada chodul -gcúÚť 
-gdil plat za pochuzku po~ 
chozné; poselné, plať za 
cestu; -golil žilné zlato' 
-fteig pěšina. ' 

.gentgbar schůdný, scestný: 
_e í)J1iittbe berný peníz, _er 
~rtilel odbvtné ·z boží. ' 
~augticlta sněť, mrť. 
Ep~ltg$-gcbiit poplatek za 

chuzl. 
@iiujc-btatct pečenář hu· 

sí; -fett husí sádlo j -lJihtil< 
lcr obchodník husami' -lc< 
bcr-~iiltilrcr obchodník hu
sími játry; -ttciber husák, 
-Itleib husačka. ' 
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@iittslcr husák. 
@ant·antuaItsprávcekon

kursní podstaty; -mafie = 
([oncur~maffc; -fd}uHmcr ú
padce, kridatářj -uerfal)tcn 
konkursní řízenÍ. 

ga1l3 celý; všecek, vše
chen; _ erid:roaen všecek po
lekán; _cr íBcwei~ plný dů
kaz; _cr :i:ag celý den; _ \l3rag 
celá Praha; adv, cele, zcela, 
docela, úplně; _ alIdu sám 
a sám; _ u. gar docela, na
prosto; Í)a~ @-C, @-cs celek; 
úhrn; lm @_Cl1, lm @_ťlt u. 
@roíim celkem; e~ Wanu lm 
@_m Hini bylo jich celkem 
pět; im @_en gcnommen "še
ho všudy. 

@llu3-fabtHat hotový to
var n výrobek, celotovar; 
Q-Il.Jofhm z pouhé vlny. 

@ihl;;c celost, úplnost, ce
lek, úhrn; aur _ ober t~cilweife 
zcela (zúplna) n částečně; 
har, nevytěžené ložisko; ehligc 
_ nekonečná délka ložiska. 

giin~Hd) celý, celistvý, 
úplný; celkový, naprostý; 
adv, zcela, na.prosto, úplně. 

gat hotov, dodělán, při
praven; očistěn}' (kov,); adv, 

zcela, úplně. naprosto, pl'íliŠ. 
(Ijat-lttbeH spělení, čistě

ní kovů; -aus; S-m ben_ 
mad)en doraziti, dotlouci, do
biti koho; -Ctj dopražená stří
brná ruda; -fiid}e veřeJná 
kuchyně n jídelna; -fiid}Ier 
stravovatel; -mad)et spělař 
mědi; -fd}íaden-ad1eit ta
vení spě }'ch mědných tru
sek s mědnými rudami. 

@arandu mořena. 
@arantručitel; -taf)t rok 

ručenÍ. 
@arautie záruka; nnler_ 

se zárukou; -foub záručný 
n garanční fond; -íoi1gfeit 
nebytí n nedostatek záruky; 
-matfe záručná známka; 
-fd)eht ručicí list, zál'učná 
listin a; -lumme suma záruč
náj -l.1ettrag smlouva o ru
čení; -5u fd)ufs garanční pH
platek. 

garcmtierclt ručiti, státi 
zač i garanticrte ~ifenóaí)1t zaru
čená n garantovaná dráha. 

@atbe snop. 
@arbeu-giebigfcit dávka 

snopová, (po)snopné. , 
@iitber správn,ji @eróer ko

želuh; jirchář. 
matbc garda, tělesná 

stráž; -bame průvodkyně; 
-regiment gardový pluk. 

@arbero!ie šatna, šatnice; 
šatstvo; záchod. 

(ijarbetobier správce šat
ny, garderobier; -e garde
robierka, 

@arbhtc opona; záclona, 
závěsa. 

@arbhtcu-ffuff závěsová 
látka; látka na záclony n 

závěsy. 
@arbift gardista, stráž

ník. 
@argltrifatiou lék, klok

tání. 
@arn pHze, síť, tenata; 

_ ln gcjd)ertCll Sťetteu pÍ'Íze 
snovaná; ~ai1i1rdur upravo
vání příze; _baum vratidlo 
oSllovové; -Mcid}cr bělič 

Největší cl nejzevruDnější pomůckou kdokol1alému 
seznáni réči české a německé' je .. 

NĚMECKO m ŮESKÝSLO VNÍK. 
Za pomoci četných odborníku 

~e,tavuje pí'ehlíží 

Dr. J. STERZINGER. Dr, V. E. M O U REK. 

8101;en společnrm pečlivou pracÍ'přečetných učenců II 

znalců jazyka českého i něn;eckého j: ncvy s~ov:ík ~p~: 
lehlivýrna dokonalýmradcem vg~ch, kdoz prekl~d~l,l 
z němřiny nebo studiem němechého Jazyka se zabyv"Jl' 
1 Němec 'znající výraz své matel'štiny, chce-li jej .česky 
ztlumoeiti najde tu bezpečně slovo správné. Možno říci, že 
dílo vyč ~rp ává všech en ma t,eriálo b ou j azy ků, po
kud se slovníkově obsáhnouti dá. Uprava přizpůsobenaosvěd. 
ěené·methodé slovníku8acba-Villatova, leč přes to je slovník 
dílem původním. 'rerminologie teehnická zpracována tu, jak~ 
dosud nikd~. Část grammatická jev těsném styku S části' 
slovníkovvu. Ve slovnílmjsou obsažena: slo.va, fráse, pH
sloví a pořekadla německá i cizí slova; Místopis, 
hor o~ a vod o P i s jsou v differenciálních výrazech zas tou
peny.lmoderní výrazy z oboru samosprávy, poli
tikya různých nařízení veřejný.ch správně·jsou 
uvedeny. . 

Slovník na takových základech založénýa důkladně 
zpracovaný je díle II p ,r o li ter a t~ ru~ Jl f.a!di ?ký. ži: 
vot vysoce" d'llležitym, ba mozno rlCl, Je to Jed1ný 
správný pramen řeči české a německé. Veškeré 
školy a ústávy vzdělavací, knihovny veřejné a soukromé;' 
úl'ady státní a samosprávné, závody průmyslové,. obchodní 
a hospodářské, .a konei'ně k,aždý vzděl;tný jednotlive; ti a- . 
leznou v. novém slovnlku pomucku v kazdém 
o II 1 e d II cen n o u a n Ž 1 t e ě n o u. ' " 

Německočeský slovnlku vychází v sešitech ó 40 str. 
Jex. 8" po 40 kro Ceherr; vyjde asi 65 sešitů. Předplatiti 
lze. i poštou na 5 sešitů 2 zl., na 10 sešitů 4 zl. Na požá-
dáne pošle se sešit na ukázku. . . 

Di! I. dosud vydaný obsahuje hesla A-. .Tu:xten. (XVI. a 
j 374 str.) Cena 14 zl, ve zvláštní pevné vazbě 15 zl. 50 kl' • 

. DeskY na každý díl po I zl· 
Nakladatelství. J. OUy' v Praza. 
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STERZfNGER. 

lJřÍze; -farber barvíl' příze: 
-fiirberei barvírna příze; 
barvířství příze; -feht~eit 
tenkost příze; -flammcrei 
žíhání příze; -gcltliď}t cejch. a 

cel. závaží na pi'Ízi (k vyc1íváníJ: 

-ÍJaubIcr obchodník pHzí; 
-l)aflJd viják n moták (na 
pN zi); -foď}ttct vaření pHze: 
-liCí? síť, tenata; -ltummer 
číslo příze; -ltumerie< 
tuuglll-f!jffem soustava číslo
váni příze i -íJteffe lis na 
přízi j -lamm(er sběratel 
příze; _fď}liď}tereišlichtovna 
pl'íze; -ffjhtnerei přádelna 
příze j -ftnt~u p1'adeno; -Itlt> 
ber tkadlec pÍ'Ízej -Iueberei 
tkalcovna příze; -Iuiďferr 
-luinber navíječ příze. 
~atuiet-bogen arch ob

kladací n průvodní j -bcgctt< 
emlJfcmg!ii - beftiitiguug po
tvrzení na příjem obklada
cích archův. 

@tlruifolt posádka (vojen
ská); in _ Hegen o fte1jen býti 
posádkou; -Dicuft služba 
posádková; -l.lCttualtuug 
správa posádky. 

garnifouiercu býti n le
žeti posádkou. 

@aruijous- arrejt garni-
80nní vězení; -ort místo po
sádkové; -l.ltcl:liger garni
sonní n vojenský kazatel; 
-frl'jufc škola posádky: -fvi= 
tal voj enská n posáclková 
nemocnice. 

(ljatuitttr garnitura, sou
bor, souprava, zařízení; ob
ru ba, obložení. 
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@adeu zahrada; _Itďer 
(o )hrazené pole j -attrage 
zahrada, sad; zakládání za
hrad; -batt zahradnictví; 
-bau-gefcHfď}aft společnost 
zahradnickaj -bauct zahrad
ník; -beitdítut!lr -cuftur = 
_óau j -bccorlltH'1U zahradní 
dekorace; -erbc prsť, za
hradní země; -fclD (o )hra
zené pole; -geluiiď}lll zahradní 
rostlina; -ÍJaulll, -~iiusď}Ctt 
besídka, altán; -fuuÍ)c za
hradni ctvÍ; -ítflClUscn - ~iittÍ)· 
rcr obchodník zahradními 
bylinami n rostlinami; -fiituc< 
relcn zahradní semeHa: 
-iď}anf zahradní výčep; 
-luetf5cug-fafldf továrna na 
zahradní nástroje; -Itlid< 
fď}aft zahradnictví, hospo
dářství zahradní; -!Ilun za
hradní plot. 

@artuer :;:ahradník. 
@as plyn; @ruóen_ důlní 

plyn; -adieu - geicíífď}llft 
plynárnická akciová spo
lečnost; -aufammluug ply
natost; -Imftalt plynárna; 
-apparat plynový přístroj; 
-Ilrflelter plynař; -llu!3jtríj· 
lmut!} vyronění n výron ply
nů (důlních); -baifhtr -fle< 
fjiHtcr plynojem; -fleleuď}~ 
tuU!! osvětlení plynové n 

plynem; _be!euťÍJtlmgihUt" 
Jage osvětlovací plynové 
zahzení; _fldcuťÍ)tmtgs-au< 
italt plynárna; -lideurl'j< 
tuugs-ciurtclHuug = _fJe~ 
fCllcf)tl11lg~-allfCt,3e; -licfeuÓl< 
tuugs - gcfcíífÓJaft plynáí-
nickú společnost; _fldcurl'j. 

Něm.~česká -terminologie úřední a právnická. 
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t~ttg$-fOl1!tt náklady 'plyn~- zřizování plynovodů, zá
veho svetla n osvetlel11; vod plynovodní, závod pro 
g-bill:lcttl:l plynotvorný, tvo- zavádění n vedení plynu; 
řící plyn; -bHl:Itmg tvoření -falf plynové vápno; -fol)lc 
(se), vyvíjení (se) plynu; plynové uhlí; -fraft-ma' 
_brcttuer hořák plynový; frf)itte stroj plynový n ply
_brcutter-fabrH továrna na nem hnaný; -leitnttg ply
plynové hořáky; -lireutter- novod, vedení plynu; -let· 
fifge pilka na plynové ho- tuug$ - bejtmtl:ltl)eHe - el'6eu· 
i'ákv' -ehtleituug zavádění gel' vvrobce součástek ply
plyn~ ; -eittlcitung$ - ge· novodu; -leHuttg$ - l'cqui· 
tuerbe živnost pro zavádění fitcn-bihtl:lIcr obchodník pří
plynu; -eiurirf)fnug zaHzení slušenstvím plynovodu; -lci· 
plynové; -cntwidcÍlUtg vy- tuug$-ri.ibrett plynovodné n 

vino vání (se) plynu; -ctnp. plynopudné trouby; -luft
ttou vysutí n soptění důlních mafrf)htcu-farlt~if továrna na 
plynů; -Cl'5cugcr výrobce plynové vzduchové stroje; 
plynu; -et'6cnguug výroba -hqlet plynový lustr; -ma' 
plynu; -cr~cngung$-anitaít írf)iue stroj n motor plynový; 
plynárna, výrobna plynu; -meil1cr plynmistr; -meifct 
-c~í'{ofion výbuch plynu n plynoměr, měřidlo plynu, 
plynový; -fabrieaihm vý- počítadlo na plyn; nafícr 
roba n vyrábění plynu; -fa, _ntciier mokrý (tekutinou 
6tH plynárna; -fcucruug plnimý) plvnoměrj trocťener 
topení plynové II plynem; -meiicr plynoměr suchý 
-flamm-ofclt plynová pla- (s měchy n zvony); -mcffct
menovka; -flamm - ofcn- airf)ung cejchování plyno
frifrf)cu pudlovánÍ plynové; měrů; -meffet-cht- ll. au$· 
g-ftcie ~l'ube dúl prost.ý gaug vstup II vchod do ply
plynů; _gloďe plynové pod- Homěru a v.ýchod z plyno
lampÍ; -gHib-bremtel' žáro- měru; -meffer-gel)iiufe pou
vý hořák plynový; -gm~- zdro (plášť) plynoměrové (ý); 
lid}t plynové žárové světlo; -meff et~ - ftihtbe - !lUflt1tlhu$· 
-bei~-ofelt kamna k topení biió)feht zápisník o stavu 
plynem, plynová kamna, plynoměru; -mcifer-tl'oUt. 
kamna na plynové topení; meí kotouč n buben vplyno
_ljeijung topení plynové n měru; -meffer-l.lentH záklop
plynem; -l}ei~lmgs-a\:liJal'at ka v plynoměru; -meffel'
přístroj k topeni plynem j 5iif)hucd počítadlo v plyno
_tnftaUatcur il1stalovač ply- měru; hodiny; -motor mo
nový; -tnftaUatiolt zavedení tOl' plynový; -motoreu
plvnu, plynovod; -htfiaI. fabl'if továrna na plynové 
la"tiolt$-gefdJiift závod pro motory; -ofm plynová ka-
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mna; plynová pec; -l'cgu. 
hltOt :Hdič n regulátor 
plynu; -l'ofJl'-fabriť továrna 
na plynové roury; -tobr
leitltug vedení plynových 
trub; -ufJl' = -lUciier (@cr' 
íOU1€tn); -berbl'anrf) spo
tí'eba plynu; -berbraurf)$
meff Cl' = _lucífer j -Iuaff er 
vocla plynová, voda v plyno
měru; _" ll. íIDaffer-Ieituug$
in1taUatcur zařizovač n in
stalovač plynovodů a vodo
vodů; _, ll. íIDaffcr-lcituug$
iuitaHattolt zai'izování n 

instalace plynovodů a vodo
vodů; -wed plynál'lla -6iib" 
let' = -meffer. 
~afofht (~llllllbol) gasolin. 
~afomdel'plynojem; ply

noměr; měr-jdlo plynu. 
~aifeu - bdtler pouli ční 

žehrák; -brcite šířka ulice 
n uliční i -bubcltjil'eirf), -bu" 
berci uli čnictvi; -cd'e nároží, 
roh ulice n uliční; -frout 
průčelí uliční; -frout-iillbc~ 
l'ltug změna uličního prů
čelí i -{allclt krám na ulici; 
-l'ilme strouha; -iiittbctttug 
čistění ulic; -fiiubcrullg$
OtllltUltg Hel o čistění ulic; 
-frf)auf výčep přes ulici; 
g-feittg na ulici (jdGucí n 

obrácený); -fí.lcrrc uzavření 
ulice; -~\tled účel uliční; 
'llbtretu11t\ \.\t'll @rul1bftiláeu 311 
_a\lJecťeu postup pozemků pro 
ulici n stlnici. 

~ait-gebel' hostitel; živn. 

hostinský; -gered)tfame ho
stinská práva; -gel1.let:lie 
hostinská ži vnost; -f)att$ 

hostinec; -f)alt$-beftJ;et ma
jitel hostince; -bau$ 11. 
Si'affecfrf)altf hostinec a ná
lev kávy; -fJaus u. $rf)auf 
hostinec a v.ýčep; -bcrúel'gc 
= _f)llU\3; -f)of hostinec, bo
tel; -bof u. 6:iltfeljl'f)au$ 
hostinec (a) zájezdní (hospo
da); -fiirf)e hostinská ku
chyně; -focantiit hostinská 
místnost; -ol'lInuug hostin
ský l'ád; -lllaI hostinský sál, 
hostinská světnice; _" ll. 

$ď)aufgeWcl'be živnost ho
stinská a výčepnická; _, ll. 

$rf)altf - geWetúc - bercrf)ti· 
gung právo k (provozování) 
živnosti hostinské a výčep
nické; _, ll. $rf)altf-gewerúc. 
couccffiou koncese, povolení 
k ži vnosti hostinské a výčep
nické; -itube hospoda, šen
kovna; _. ll. íIDeinfrf)auf ho
stinec a výčep vína; -wirt 
hostinský; -Itltrtfrf)aft živ
nost hostinská, hostinství; 
-jtmmel' hostinský pokoj. 

~aitetei hostina, hody, 
kvas. 

gafftifrf) gastrický, břišní, 
žaludeční. 

~aftro-eutetiti$ zánět ža
ludku a střev; -eí'atiti$ zá
nět žaludku a jater. 
~atte manžel. 
@atten-morn vražda, za

vraždění manžela; -í'fHcl)t 
povinnost manželská. 

@Iltter mrlz; mrlzenÍ: 
rám; hor. mříže, řešeto; 
-feufier mřížové II zamÍ'Ížo
vané okno; -iiige rámová 

33* 
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pila; ..,tljiirc mřížové dvéře;' řiti. s důchody; ~Ú) _ POCl-
-~antt mřížový plot. nati si, vésti si, chovati se; 

gatticrClt hul. smíchati. tvářiti se. 
ffiattht manželka. gcbiirclt (po )roditi; půso-
~attungrod; druh, jakost. biti, ploditi co; gel)oren rodi
~attttngs-fanf koupě dle lý, rodem, rozená; ~-bc 

druhu; -1utmC jméno rodo- rodička. 
vé; g-tutijc dle druhů. v ~cbarung účet. účin; (mit 
~an župa; _mej;ger rez- bem lBermogen) hospodaření 

ník; -ritt jízda kraj em D po n nakládání se jměním, sprá
kraji. va jmění; .., im @ejcl)aite způ

gaufdu(mii el.) zmítati čim; sob l'Ízení obchodu; commij~ 
;:;áliti, mám.iti i . ~d) _ hou- 110neUc _en "věřené účiny; 
pati se. etatmaíjige _ rvzpočtový účin; 

(ijauffer kejklíř. .., mit í2',prCll[lmitteiu zacházení 
~alll kůň; herka, mrcha. s třaskavinami, trhadly; .., 
~aUmClt patro, podnebí. i)Oll geringm 0traffaUen naklá
~atmer šibal; -ftreid) šej- dání n zacházení s nepatr-

diřský kousek. nými trestními případy; _en 
&alJerhe, ~aljfarí.lctcr húr. i)on ten ill lBoricf)rei6ul1gfte[)en~ 

smetený ledek. bm 'StraffaUen nakládání s pře-
(lJa5e gáz, fior; -rabrif depsanými trestními příp a

továrna na gáz; -fd)feier dy;_mÍfben(if)eďóUcl)elnnaklá
gázový závoj. dání n počínání si s knížka-

geiinbert změněný; _e mi šekovými; bie _ ber O':íu' 
:l:arij;3J.ieftimmnngen změněné l1a()men uub ~ll~gaJ.ien beil í2'taa, 
(á) předpisy (ustanovení) tel3 hospodaření se státními 
sazby n sazbové(ál. důchody a výdaji, státní 

~cbiid' pečivo; -berfd)!d# hospodaření příjmové a vý-
prodej pečiva. dajové; hmm - e-r ~l1ftan 

&clillfge rvačka, pranice. vnitřní správa ústavu. 
~ebiin(c) bl'evnoví(u sloupů); (!;cl)attutgs-llustueHl vý-

položení trámové n trámll; kaz účinů n výsledků (účet> 
hlavní římsa, římsoví; -trii, ních) n pi'íjmů a výdejů, vý
ger nosič; atlant, karyatida. kaz hOSllOdál'sky, Vy kaz o 

~ebiir-anftaft, -Ij!lltS po- správě,o'hospodařeni; o na
rodnice; -mntter děloha, kládán[; -hcfidt schodek 
matka, materník; _tlUlttCt. hospodMsk.ý n pE hospoda
brud) děložná kS-1 a i _orgauc ření; -crgelinls výsledek ho
rodidla, ústroje rodicí. spodaření" správy hospodář-

gcbaultj fint _ dělati dobré ské; -gruuhiaij pravidlo Í'Íze
obchody; mÍl O':inmniten _ za- ní kasovního; -gruj.lVc sku
cházeti, nakládati, hospoda- pina účinná n výkonná; sk u-

pina hospodářská; -ioltttlal 
hospodál'-ský n účetní denník; 
-nad)tucHung (ber 5Serg~au4Jt, 
malll1jdJafteu) průkaz (horních 
hejtmanství) o hospodatení n 

nakládání (zacházení) s pe
nězi; _l1adjtreijl1ng Ulier bil' 
5.BerguJerfe-abgaóen průkaz o 
hospodaření n nakládání (za
cházení) s horními dávka
mi; -veriobe období n pe
rioda správní, období ho
spodářské; -rcdJltltltg účet 
o správě, o hospodaření; -tl!' 
fuUat = _erfleb!li~; -Uber' 
fd)ujs pokladní přebytek; 
-iibcrftd)t přehled hospodář
ské činnosti, hospodMský 
pl'·ehled. 

~cbiiltbe stavení, stavba, 
budova; h·,r. zařízení dolu; 
-cataftet katastr domovní; 
-comVrc~ skupina n soubor 
budov; -efaifen-jteuer do
movní daň tddní; -daficlt, 
Hencr-fataftcr katastr do
movní daně třídní; -hicuii, 
barfeit služebnost domovní; 
"':' n. 9JlobiUen-brauh-berft' 
d)cmngs-anjtaH ústav poji
šťuj ící domy a movitosti 
proti ohni; -lcrtJttutClt do
mO\'ní služebnosti; -HellCr 
viz samostatné heslo ~ebiiltbe;: 
j'tCnCf; -ttnterfltonmg pro
hlídka domu n stavení; 
-51US nájemné n činže z do
lllU, domovní činže; -6ins
jtcncr domovní daň nájemní 
n činžovní; -~iltSiteuer-eut, 
tidjtung zaplacení domovní 
daně činžovnÍ. 

~;ebiinhefteucr domovní 
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daň; -ttbftt'ljr odvod, odvá
dění daně domovní; .. ab, 
fd)reibung odpis daně do
movnÍ; -abfd)reibultgs-gc> 
fud) žádost za odpis daně 
domovní; -ausfd)rcibung 
vypsání daně domovní; -be, 
frciuttg osvobození od daně 
domovní; -beljcmMung ber 
\}cebenge6allbe posuzování ve
dlejších budov v příčině 
daně domovní; -bemeifuug 
vyměření domovní daně: 
-commiffton komise pro do~ 
movnÍ daň; -ehtfiiljrnug za
vedení domovní daně; -cin, 
f)cbltltg vybírání domovní 
daně; - ein5ttfJ!nng placení 
domovní dan ě j -etncrttIJ' 
hmgs-tcrluiu lhůta k placení 
domovní daně; -Cbillen3-
fJttUultg evidence domovní 
daně; stálý přehled daně do
movní; -ebillClt~ljaUUltgs
altstuets výkaz o stálem 
pí-ehledu domovní daně: 
-faffiolt př'iznávka D fase 
domovní daně; -freiljeit 
osvobození od daně do
movní; -gejej; zákon o dani 
domovní; -lierabjej;ltltg i'lní
žení domovní daně i -mtt~> 
ftab měřítko domovní daně; 
-oliject předmět domovní 
daně; -.pateut patent o do
movní dani i -rcmuneratiolt 
odměna z daně domovní (za 
vybírání daně domovní); 
-reft nedoplatek domovlll 
daně; -riid'~llljhm!l vrácení n 

návratek daně domovní: 
-berljeimfidJltltg zatajeni 
v příčině domovní daně; 
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-bcrrcd)nuug súčtování do- kOlUU; et. iu BerltláÍ)nt11g _ dáti 
movní daně; -bOtmcduu!J uschovati n opatrovati n v u
záznam domovní daně. schování komu co, uschovati. 

6Jclicin kosti; kost; nohaj uložiti co u koho; S. é!oj3 .:. 
t(,lesná schránka. vydati koho V šanc; í)'euer _ 

gcbcn dávati, dáti; 311 elroa(; vypáliti, vystřeliti; e-e <Sad)e 
~ltlai41 _ způsobiti, zaviniti f11q _ věc krátce, zkrátka 
co; dáti podnět k čemu, pří- vyložiti; beulíd) _ vyložiti co 

činou čeho b),ti, příčinu k čemu po německu; e(j gi6! í)'čif[e 
zavdati; '!Iu~ícl)!ag - rozhodo- bývá, pHhází se, stává se; 
"ati; '!Iu4lí~)[ag geoenb rozhod- eB fliH ~ellte jsou lidé; fld)
ný; S-m @efegenl)eit 311r íRed):, vzdáti se; povoliti, ustou
icdigu11g - TJoskvtnouti komu piti; jid) fllltb _ ukazovati se, 
příležitost, aby se ospravedl- jeviti se čím; přicházeti na 
nil; e-e :V'\Tf!eUltng i)Olt CÍ\1.l. _ jevo licl,l S-m gefaugen _ 
vvlíčiti co: UÍJerÍJliď liÍJer et\1;'a~_ se komu; rid) 3ltirieben_ 
poskytovati přehled o čem; spokojiti se čím, přestati na 
ieilte 0timme - hlasovati; S-m čem; gegeÍJemr í)'aU dan,' u ur
'!IltiWintl1g O '!Iniíd)!ul4l uÍJer et. _ či tý případ; im gege6enen 
"ysvětliti kClliU co, poučiti koho í)'aUe, gege6emuiaUtí v určitém 
o čem; in \Befíal1b _ pro na- n daném případě; im @e\ef;lc 
j lnouti n V nájem dáti co; gege6ene ,8\1;'allg4lmitteí zákonem 
::s-m et. 3l! t[)Ult _ dáti komu povolené n poskytnuté do
práci; S-m et. 311 erfwmll _ nncovacÍ prostředky. 
dáti komu co na srozuměnou; (ljcbcn au ,8af)!Ullg4lftatt víz 

::s-m et. 6eťaltltt _, fllnb _, 311 Datio in solutum. 
miffell - oznámiti komu co: @cbet dárce, poskytova
iein 5illort - dáti komu slovo; tel, odevzdavač; _ am :Vl!~llq 
zavázati se II zaručiti se komu úředník dávající na dvoj-
slovem; S-111 cin gllte~ 5illort - stroji, dávač. . 
poprositi koho; an.3aÍ)lllng\lftatt 6Jcbetile posuněk; tvář'-
-:- dáti místo placení; cl. an nost, vzezření, zevnějšek. 
l:'ie .l)al1b _ poraditi komu co; 
::S. !013 _, ireí _ propusti ti koho g cbcrtlcn fid) tvářiti se, 
na svobodu, osvoboditi koho; počínati si. 
c-r \Bitte íHall111 _ vyslyšeti 6Jcbet - bud) modlitební 
l?rosbu, vyhověti prosbě; ť-r k:-;ížka, modli~by; -liíidJcr· 
!;)ofinung í}?all11t _ oddávati se lilluMct obchodník módU
naději; 111an giót ber ~n1.lartl!l1g tebními knížkami. 
~ial1111, bale... očekává se, 6Jeliici území, obvod ze
že; íRed)wid)ait \)011 et. _ klásti mištěj oblast, pole, ok;sek' 
úče~ II počet z čeho; S-m íl?ed)t _1_ ber :rí5iiienid)ait obol' n pol~ 
dátI za pravdu, pí'isvědčiti, II oblast vědy; baB _ e-r 
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Crl~gel11eil1be území II zemiště 
místní obce. 

gcliictcn přikázati, naří
diti, rozkázati; S-m 0liů> 
icl)roeigeu _ naříditi komu, by 
mlčeli '!Id)tung _ vymáhati, 
yyžadovati úcty; uber ilJlitteí 
_ vládnouti prostředky; ge. 
boten ieiu třeba bS,ti, vyža
dovati se. 

6Jcbietcr velitel, pán, 
vládce. 
6Jcbicts-ciut~cnung roz

dělení (v) území; -cttucitc· 
tuug rozšíření úz emí j -tl)cH 
část území; -umfang roz
sah II objem území. 

6JcliHil( c) obraz; zjev; 
výtvor, výplod; útvar. 

6Jcliinbc (6Jcbíinbc) nádo
ba, nádobí, nádoby (nu tekutíny!, 

bečky, sudYi svazek; pásmo; 
vazba; _ e-f, :vad)ftul)!e13 sou
vazi střešní. 

@cbirg pohoří, horstvo, 
horv. 

@cbitgs-Ilbbadlnug, -ab, 
faU sklon n svah pohoří; 
_lntHretic horské dělostře
lectvo; -(Jaď) bystřina; _bllt· 
tcric horská baterie j -bcbiH· 
fctltug horalé; -(Jctuollncr 
horal; -!lcgcuil horská kra
jina; -gcrjtc horský ječmen, 
ječmen z hor; -tlicH část 
horstva; _Itlauil stráň hor
ská, sráz horský; -tl.la1Ícr 
horská voda, bystl'ina. 

6Jcb{fs chrup, zuby; ozubí, 
uzda; fallcl)el3 _ tragen II ositi 
nepravý chrup, falešné zu
by, falešný chrup; Beriertiger 

i)Olt fUllítficl)en _en výro bce 
umělých chrupů. 

6Jcll1čifc dmychadlo, mě
chy; -falil.'tf továrna na 
měchy. 

6JcbIiit knw; rod, původ. 
@cliot příkaz, rozkaz, na

řízení, přikázání; nabídka; 
Sll _e ftel)ett. býti po ruce, na 
snadě, býti k službám; S-m 
eht _ maruen nabídnouti komu 

'o; e1ll f)~{)ere~ _ mad)en ví ce 
nabídnouti; baQ; ift dlt _ ter 
\Jlotf)roenbigfeit to(lik) káže 
nutnost. 

gcbotcltCr í)'eiertag zasvě
cený svátek, 

gcbtllunte geiftige @etr(iute, 
í)'fiiffigťeiten viz í)'Iiiifigíeiten. 

&cbrau várka; pivovar; 
směs, smíšenina. 

(ljcbtaud) (po)užití, upo
třebení, užívání; potřeba; 
zvyk, obyčej, zvyklost; amt, 
Hd)er _ úřední potřeba; ge' 
ricljtfid)er o amt1icljer _ i)01l e-r 
Udllube soudní n úřední 
použití listiny, použití Ji
stinv u soudu n úřadu; 
aUl11 v _ blenen býti v uží
vání, býti užíván, upotl:'e
ben; i)ůl1 eL _ mad)en užiti, 
upotřebiti čeho; allj3er _ jehl 
neb"ti užíván; tll _ tommel1 
uzrvan býti,' užívati se; 
allťíer _ jef;len y;Z Cluj3crge6rCll1c1) 
jef;len; macljen <Sic i)Oll bem @e· 
iagten feil1etl _ nepovídejte to 
d6Je, ponechte to sobě; 
-mad)uug, -ltlll)mc (po )nžití, 
užívání, upotřebení. 

gcbtaud)cu (po )užiti, upo
tí'ebiti; Borfid)l _ býti opa-
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trn,,; ba~ lít uhlí! au _ to není gcfm:d)cn scházeti, nedo-
k potřebě, toho nelze upo- stávati se. 
třebiti; geliraudjte >Sildjcr opo- @cbrcdlcn vada, chyba, 
ti'ebované knihy; geóraudjte nedostatek; závada; pokle
Sťleiber obnošené šaty; ge· sek, provinění; bie _ be~ ~Hter\) 
óralld)te 0tempeImarfe up otře- neduhy stáří, starobní, sta-
bený kolek. rých let. 

IlcbúiudlHdl užívaný i ob- gcbrcdlndl vadný; vetchý; 
vyklý, obyčejný, běžný. neduživý, churavý; Hehký. 

@cbl.'cd}Iidlfeitneduživost, 
@cIil.'audJs-an\l.leifun~ ná- churavost; křehkost; vad-

vod užívaCÍ; -beredlttgter nost. . 
oprávněný užívati n k uŽÍ- gcbl.'CdlCU&$ ~aď) lomená 
vání; -bcrcd}tiguug právo sti"echa. 
užívání n užívaCÍ; -gcgcw @cbrithcl.' bratří. 
ftanb předmět užívání n uŽÍ- @ebitubc vi, ®eliinbe. 
vací; -íuitl.'udhm instrukce gcIiuttbclt vázaný, nucený; 
o upotí'ebení; návod o uží- _er l!5erfe(lr závazná n nucená 
vání; -tHtl)mc (po )užití n u- doprava. 
potře bení; 3U! gefalIigen_l1af)me @ebtmheuf)eit vázanost i 
k laskavému použití n upo- nucenost, podrobenosti _ all 
třebení: -ttcl.'luaI cej,h. nor- ba~ jffiort povinnost státi 
mál obyčejný n nejnižšího v slovu. 
l'ádu; -orbmmg řád poži- @ebitl.'závazek,povinnost, 
tečn)'; -redH právo užívací, slušnost, náležitosti náleží
právo užívání n užívati čeho; tá pohledávka; náležitá po
-iiber\1ÓJt U6er bie 3um gemeill' vinnost; poplatek, dávka; 
fdjaftliď)etl uno illbi\)ibueUen @e· plat, odměna; Uber bie _ 
?ra~ldje oer. \5i!tall3\~aď)-1l}~11lt. entrid)tete IJ(bgaóe dávka zapla
ldZart \)eraš1o!gte:1 o @egeul~allbe cená bezdůvodně n nepovin
prehle~ predn:etu, k~ere ~y: ně; Uóer oie _ lorbem žádati 
ly ;rydany muzst;u. nnanclll více než patH i naď) _ jak 
straz,e ke v,sP.ol~cllemu a .0.: I náleží, jak se sluší, náležitě, 
s~bmmu u~}Van.l; -U(ll.'f~\tf~ I po zásluze, dle zásluhy; ii6er 
nav?~ n pred]llS 1\ uZlval;l: aITe _ přes mírui \uiber aUe _ 
n UZlVaCl n upotrebovacl;· proti vší slušnosti' aUgemeine 
-Iucd hod!10ta ;:tžitná, hod-, _eH všeobecné poplatky; 6e. 
nota up~tl;ebemi -;5ettef ce- \oubere _en zvláštní poplatky; 
c1ulka n stltek s navodem o. e1ufad)e _ prostý n pouhý n 

užívání. ijednouuch}' póplateki erl)ol)tť, 
@ellriiubc várka; -aumcI" ge~eigerte _ zvýšený n stup

bmtg ohlášení ~ opověď; ňovaný poplatek; lallfenbe_ 
várky. : běžná náležitost; riď)tiggeíteUie 

_ upravená náležitosti tilď· 
ftallbige _ nedoplacená n dluž
ná dávka; fcalamafíige _ po
platek škálový n stupňový; 
tarifma\iige _ sazební poplatek; 
111tll1Íltef6are _ přímý poplatek; 
berfilr3te _ zkrácený poplatek i 
-alljdJrd!iuttg odpis po
platku. 

gebitl.'Clt patHti, příslušeti, 
náležeti komu; _, ftd) _ slušeti 
se, patřiti; 3a!)lungeu 
in einer lJeftimlltlen mCUtt3iorle 
placení státi se má v urči
tém druhu mincí i 3-m geólirt 
tQ~ llBaf)lred)t někomupřísluší 
volební právo; -h náležitj'-, 
patřičný; povinný, zaslou
žený, slušný; _ber 9Jca\ien jak 
patří, jak náleží i ber _De lliidj' 
ter příslušný n oprávněný 
soudce; _bl' ~ď)tnttg povinná, 
patIičná úcta; _bl' ecI)ulb ná
ležitý dluh. 

@cburen-alimtnberttug u
menšení poplatků; _ab. 
na~mc vybírání poplatků; 
cin llieď)tíJgeid)čiit 1ft fetu ®egen, 
ftattb ber _a6na(nltC prá vní 
jednání není předmětem vy
bírání poplatku, není podro
beno poplatku; -abredlmmg 
odečtení, odúčtování poplat· 
ků; -a/.ljdll.'eililt1tg odpis n 

odepsání popl atků; -Illijtat' 
tung odvádění n zapravo
vání poplatků; -abt~eiInng 
poplatkové oddělení, poplat
kový odbor; -aet spis po
platkov.}'; -aettu-riid;taltllS' 
\lus!l.leis výkaz aktivních 
nedoplatků poplatkových; 
-acqniblllent poplatkový 
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ekvivalent, ekvivalentní po
platek; -aelluibafent - erf)ii~ 
{jung zvýšení poplatku ekvi
valen tního i -acqnibafent· 
.pflidlt ekvivalentili povin
nost poplatková, povinnost 
ve pHčině (co do) poplatko
vého ekdvalentu, poplat
nost ekvivalentní. závaznost 
k poplatku ekvivalentnímu; 
g-aequitJaicut - .pflidltig po
platkovému ekvivalentu n 

ekvivalentnímu poplatku 
podrobený, poplatkem ekvi
valentním povinný i -acqui· 
uaCeut-fubjonrnaí podružn:\' 
denník n poddenník poplat
kového ekvivalentu i -aeqni> 
baCcut-fummadttm sum{ú' 
n souborník ekvivalentního 
poplatku; -Ilequibalcnrs, 
bcfcnntnis přiznání v pH· 
čine poplatkového ekviva
lentu; -aClluibafents-quotc 
(po ) díl poplatkového ekvi
valentu; -aeqnibalcnts' 
itlluM-aUSIUci$ výkaz (0\ 
stavu ekvivalentního po
platku; -aequibaleuts·ucl'> 
:;eiďJUt$ seznam ekvivalent
ního poplatku; -mlgeIc> 
geuIJeit věc n záležitost po
platková; -aumeIbu!tg ]lo
platkové ohlášení n přihlú
šení, poplatková opověď: 
přihlášení poplatku; -Illt> 
mefllltugs - daufc! dolož
lm o opovědi poplatkové; 
-aufat; udání poplatku, vS'
měra poplatku; -antud, 
fltttgs-uerol.'lIltnug naÍ'ÍzenÍ 
o poukazování platů; -art 
druh poplatku, způsob po-
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platku; -altsmafí v}'měra platkový n vyměřovací spis; 
poplatku n poplatková; -bcmeffuugs-amt úřad pro 
-ausftaUb nedoplatek po- vyměřování poplatků, po
platku, dlužný poplatek; pla~kový úřad; -bemeifuugs
-ausweis výkaz poplatků n aUjtaub závada při vymě
o poplatcích; seznam po- ření (n vyměřování)poplatkll; 
platků n poplatkový; -be' -bemeffuugs-beamte(t)úřed
amts-gaubhmg = _lleÍ)llnb, ník vyměřu.iící poplatky; po
JU11g; -befteiuug osvobození platkový úředník; -bemef' 
od poplatků; -begiiuitiguug fuugs-bef)df doklad n po
v.ýhoda n úleya n sleva po- můcka k vyměření poplatku; 
platková, ulehčení poplatko- -bemefiuuf(s-begOtbe úřad 
vé; -oeguuftiguugm aul1ii~Hcf) pro vyměřování poplatků, 
ber C\:ou\)ertterullg \)011 ~\)potf)e, poplatkov)' úřad; -bemei~ 
farforberllugen poplatkové úle- iUugs-bOettmcut doklad n 

vý n výhody ve příčině přemě- dokument o vyměření (n 
ny (konverse) n při konversi k vyměření) poplatků ; _bc, 
knihovních n hypotečních mcffuugs-gtuuMage základ 
pohledávek; -bef)aubhmg pro vyměřování poplatků; 
vyměřování poplatků, po- -bemcifuugs-joutual denní k 
platkové jednúní, nakládání, pro vymHování poplatků n 
posuzování v příčině (co do pro vyměřené poplatky; -bc, 
pokud se týče) poplatků; mcffuugs-red)t právo k vy
_6e{)a11bl11l1g \)011 @eíe[\cf)aft~, měl'ování poplatkú; vymě
Nrtragen vYl11ěí'ování poplat- řovací právo v příčině (co 
ků ze smluv společenských, do) poplatkú; -bcmeffuugs
poplatkové jednání v příčině tegiftct rejstHk vyměřených 
společenských smluv; _lJe~ poplatkii n pro vyměřování 
f)anblllng ber 25ntalllllationBetll' poplatků; -bcmeiftmgs-fad)c 
'1a!Jen posuzování poplatnosti záležitost t)'kající se vy
vtělovacích podání; _!Je' merovam poplatků; tU _6e, 
l)anbf1llt'1 ber @'taat~bieJ1er tn meiinugl3iacf)eJ1 v záležitostech 
0n~peniion{\fi:i[el1 opatření měření poplatkú, při měření 
v příčině požitků zřízen- poplatku, v příčině měření 
ců státních pí'j suspensích; poplatku; -fleted)uuug vy
g-licmeffettbcs 'Jfmt Mad vy- počtení poplatků, vypočtení 
měí'ující poplatky; -bcmef~ pohledávky; _óereťf)nuu,j ber 
luu9 vyměření poplatku; @'5el11apf)oreJt-te!egral11\t1e vvpo
vyměřování poplatků; apllro, čítání poplatků za sěma
~hnati\)e _bemejjllug přibližné fory; o-betidjtigUlt!J zapra
n aproximativní vyměření vení poplatků; -bcfthmnuug 
poplatku; -bemcffltugs-aet ustanovení poplatkové, po
tipis o vyměření poplatku, po- platkový předpis; určení po-
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platků; určení požitků; -bc' _e~eentious -notc dopis n 

teag suma n výše poplatku; nota týkající se n V příčině 
_catcU~ újma požitků; od- exekuce poplatků; -fam po
nětí n zastavení požitků; platkový o(d)bor; -fafl po
_ciubtiuguug vybírání n vy- platková záležitost, poplat
máhání poplatků; -ctuge' kov}' případ; ·~fOtbetUugpo
bung vybírání poplatků ;hledávka poplatková; g-feci 
_eht~elíllng bel ber 'Jfnfgaóe vy- prostý poplatku, nepodro
bírání poplatků pE podá-ben",poplatku; bez poplatk~, 
vání; -ctuftefluugs-betOtb' bezplatný; adv, bezplatne; 
lUtttg nař'ízení zastavující g_freie \8eI)anbfmtg e-13 ffiecf)t!3' 
požitek n plat; • -chtttei~ '1eiťf)afte~ pokládání právního 
buug vymáhání poplatků; jednání za prosté (nepodro
-ciUbCt!cibuttg vtělellí n bené) poplatku; g_freie~ 25n~ 
vložení do knih poplatků; lanÍ) tuzemsko osvobozené 
-eiusagluugs-fd)cht platební od poplatku n prosté poplat
list poplatkovÝi -euttidJtuug ku; -ftctgeit osvobození od 
zapravení n zaplacení po- poplatku, osvobození po
platků; _emrícf)tung mitte!ft be~ platkové, svoboda poplat-
0tel11pe1~ placení poplatku lková; nnlíebil1gte _ireif)eit bez
kolkem; -cuttid)tuugs- 6ugc, podmínečná svoboda po
ftiiuDUÍ$; ul1mittel6are~ _ettmcf)< platková, bezpodmínečné 
tUl1g{\-3ltgeftiillbl1i~ povolení pN- osvobození poplatkové, bez
mého n bezprostředního za- podmínečné osvobození od 
pravf'nínzaplacenípoplatkú; I poplatků; !Jebiuflte _freif)eit 
_ctgiiu~Uttg doplnění po- podmínečná svoboda po
platku; -erflefluug vybírání plat-ková atd,; O"VO bození od 
poplatků, vybrání poplatku; poplatkú s podmínkou; -frei~ 
_crgiif}ultg zvýšeni poplatku; l)di ber ~elegralltllte poplatkú 
-Ctf)ijf}uugs-bcttag výše n I prosté n bezplatné telegra
suma zV,ýšeného poplatku, I my; -gattuug druh poplatků; 
suma poplatkového zv}'šení; -gefiHfe poplatkový důchod; 
-crlafs prominutí poplatku; -geíd)iift poplatková záleži-
-ctfcid)tcrttug úleva poplat- tost n věc; -gcjci; poplatkov,~r 
ková; _erleiťf)ternl1geu anli:iitilicf) zákon i -IHUltblagc základ n 

ber C\:oll\)ertiernl1g \)011 ~\)l-'l\tl)e~ I podklad poplatku j -fJerali' 
!arforbenmgett v:z _begiinfti, fť~ltltg snížení poplatků; 
fl1111'1; -ctmiif!i~uug úleva -giutCl:šicfJuu!J zkrácení po
poplatková; smžení n 81e- platku; -tutabuHcl:uug vtě
va poplatku; -etttiiguts lení poplatku; -lOUtUa! po
výnos poplatků n poplat- platkový denník; -lilluiba' 
kový; -ctttiigui$-auswcis tious-(}ud) likvidační kniha 
výkaz výnosu poplatků; poplatková, kniha pro libi-
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dování 11Oplatků; -madc po- doklad poplatkovÝi -rcgi;tet· 
platková známka; -uad)lafs lióer bie geIeijteten 3aÍ)lungen 
sleva s dávek n poplatků, Ilon ~óonnentengeóilren rejstřík 
sleva na poplatcích, poplat- (poplatkový) o zapravenY-cll 
.ková sleva; -uad)Iafs-gefud) poplatcích předplatních; 
žádost za poplatkovou slevu; -nd)tigftcUung 0-, úprava 
-ltad)trag poplatkový do- poplatku; -rud'critathmg 
datek. dodatečn.ý poplatek; vrácení poplatku; -riiďl1aull 
-ttad)luciftmg výkaz poplat- poplatkov3'nedoplatekj dluž. 
ků; výkaz pohledávek; vý- nýn zadrželýpoplatek; -rud< 
kaz příjmů; -ttotc pNpis n itiiune-cuibcU3 přehled po
nota poplatková; -!loudIe platkových nedoplatků n 

poplatková novela; -olijeet dlužných poplatků; -rud, 
poplatkový předmět; -pau' ftaukI$-ausluets výkaz za
fd)aIc poplatkový výměrek drželých poplatků; -ruď< 
n úhrnek n paušál, úhrnek ftankl$ - eiutrdbuug vymá
poplatku; -íicréc~tious- hání n dobývání dlužných 
eaife percepční n přijí- poplatků n poplatkových 
mací pokladna poplatkováj nedoplatků; -rudfteUuu!l, 
-pf{id)t povinnost poplat- -riidbcrgutuug, -riiď~ab' 
ková, závazek poplatkový, lung náhrada n vrácení po
poplatnost; ._\JfHd)t ber ~e{e, platku; -fat; poplatkov," 
granulit povinnost platiti za sazba; -fd)tdnigfclt povin
telegramy j g-pf{id)tig po- nost poplatková, dluh po
platn3', poplatkem povinný, platkový, dlužný poplatek; 
poplatku podléhající n pod- -fd)uHmcr dlužník poplatku; 
robenýj lJ-\Jflicř)tiger ~ct -ftcigerung zvýšení poplat
jednání poplatné n poplatku kové n poplatku, zvýšen';' 
podrobené; g-\Jflicř)tige~ Snfaub poplatek; -- u. 6teml'cIfrci< 
zdejší země n tuzemsko po' ~citosvobození od poplatkl't 
platku podrobené; g_).1flid)tige a kolků; -tarif poplatkov", 
\.j3artei strana povinná platiti sazba, poplatkový· tarif; 
poplatek, strana povinná ku -t~eH-bdrag část poplatklt 
placení poplatku, strana pod- -t~cH-~Il~{nltg splácení po
robená poplatku; g-\Jfíicř)ti< platkuj splátka na poplatek; 
se~ mecř)t~gefcř)aítprávníjednání -iHicrtueifuug poukázání po
podrobené poplatku, poplat- žitků (u jiného úřadu'; 
né právní jednání; ber -l.Ieriintleruug změna pó
_\Jffiď)tigc poplatník; -l'rii< platků n poplatková n v po
uotlcrnng záznam poplatku; platcích; -!.Jeriiunerungs
-red)uungs-auifattb závada austucis výkaz o poplat
v poplatkových(ém) účtech kové změně, výkaz o změně 
(u); -red)nuugs-bcIeg účetní poplatkův, výkaz o změně-
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ných poplatcích; -uerred)< pomocnice k porodu; -~iffe 
uuug súčtování poplatků; porodnictví; g-~ilflid)c UfJllng 
-!.Jeqetd)uis seznam poplat, cvičení porodnické; -ia~r 
ků n poplatkovÝj -uormer' rok narození; -matrif ma
iuug zaznamenání n záznam trika porodů, matrika na
poplatků; . -l.Iorid)rcibung I rozených i-ort rodiště; -re< 
předpis n předepsání po- giftcr seznam narozen,'ch, 
platků; -uorjd)rift poplat-· seznam porodů; -fd)chťlist 
kový předpis, předpis o po- o narození, rodní n rodný 
platcích; -Iucfcu věci po- list; -ialicffc seznam n ta
platkové, záležitosti poplat- bulka porodů; -tag naroze
kové; -3a~Iungs- auftrag niny i -uctl)eimHd)uug zata
platební rozkaz na poplatek jování porodl"], zatajení po
n poplatkový; -3ufriitung rodu; -3Cit čas poro'du. 
ěekání n sečkání poplatklÍ, @cbiid)tnis paměť; 311m 
poskytnutí lhůty k zapravení etoi!jen @ebad)tniífe ku věčné 
poplatku; -5ufril1uugs-ge' paměti, na věčnou paměť; 
ludl žádost za čekání n cl. au~ bem @ebad)tuiife \:Ierlimn 
se?kání poplatku, žádost za zapomenouti co; ins' _ fiH)ren, 
lhutu k zaplacení poplatku; 3urilcfrufen piiváděti. pf'ivésti 
-5Ujd)lllg pl'irážka k poplat- na paměť, připomenouti pl-i< 
kům n poplatková. pomínati co; feinei3 9(a111~lt{l _ 

(!;eburs-ihtnctlmg změna ftiften zanechati, zůstaviti po 
povl~tku; -eríje&uug vy- sobě (potomstvu) paměť; 
brall1 platu" poplatku. -fe~ret zapomněnlivost vada 

(!;cburt zrození, narození; paměti; c-n _fel)fer óe!jeÍ)~ll za
rod, původ', vznik; porod; pomenoutij burcř)-fef)ler e-{l 
plod j natÍ) ber _ cm lj30le 1'0- 3eugen ramen falfcř)e ')útgaóen ins 
dem Polák; dn .I1:illb ullel)e< 'l3rotoroITzapomnětlivvmsvěd. 
lid)er _ dítě nemanželského kem dostala se ne'správná 
rodu. udání do protokolu: -traft 

geliiirtig rodilý, rodem, paměť; síla paměti;' -UHlU' 
fficburtJil-lld rození; -abet gd nedostatek n vada pa

rodová šlechta; rodové měti; bezpamětnost· -faule 
šlechtictví; -lUl;eigc ohláška památník, pomník, pamětní 
n oznámení o narození; -al';;t sloup; -tllg pamětní den. 
porodní lékař; -úder rodní @cbmde myšlénka; um 
list; -bud) kniha porodů; e-ll _11 grofler o poznání větší' 
-eintraguug zápis narození; S. ani e-Il _11 6ringen přivésti 
-faff porod; pHpad porodu j koho na myšlénku; in ben _ll 

-reff narozeniny; -fJdfcr rOl11men pi'ijíti na mysl. 
pomocník k porodu, babičj (!;clHmfen-llustaujď) do
-~cíferht porodní babička j rozumívání j výměna myšlé-
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nek; -gaug postup, pochod, 
chod mysléllek; -gcljart 
myšlénkový obsah; -Ccere 
chudoba myšlének n my
šlénková; prázdnota mysli; 
-fol1gfeit bezmyi51énkovi
tost; nesmyslnost; bezpa
mětnost; -mittljeifuu!J sdí
lení myšlének, kým; g-reiď) 
duchaplný, dt'i,myslný; -rctljc 
řada myšlénková, r'ada my
šlének; -ftoff zásoba myšle
ni; látka ku přem(šlenÍ; 
- itdd) pomlčka_ " 

@ebiirllt stÍ'evo; vnithJO
sti; -ljiinbfcr obchodník 
stí'evy; -rchtigcr čistič 
str'ev; -(c)rcinigcr ll. 81t, 
rid)tcr čistič a upravovač 
střev. 

gcllciljcu prospívati, da
i'Hi se, uroditi se; baé gebieí) 
ir)m 3!l1ll 0d,l\lÍJe!l to mll bylo 
na škodu i ba~ meria!jren ift 
3ur mntfagc flcbic!jen řízení 
dospělo k obžalobě, došlo 
na obžalobn; bic 0ad}c ift ba' 
l)in o iO)Nit í\cbief)Cll věc došla 
n dospěla tam. 

@ellcH)clt zdar, úspěch, 
vzrůst, 

gc))ciljHd) prospěšný, zdár
ný, zkvétající; ku zdaru n 

prospěchu (pomáhající), 
gellcuf pamětliv. 
(ljcbcnf-flIatt pamětní list; 

-Iíud; kniha pamětní n pa-

se o kom n čem; zamÝšleti, 
hodlati. " 

@cbcufcu paměť. 
gcllicgcu ryzí, čistÝi r'ádný, 

důkladný; au13 -cm @o(Í) 
z ryzího zlata. 

@cllicflcu-eifcu pnrozené 
železo; -gorb ryzí zlato. 

ffiebiug-at"Iíeit úkolní prá
ce, práce na akord; -gelll, 
-lol}tt úkolní plat n mzda. 

@ebiugcsmlouvání; smlou· 
va, úmluva i hor úkol; im _ 
arbeiten pracovati v úkolu n 

úkolem; ill'~ _ gef1cu dáti 
(práci) do úkolu i _ icf2elt o 
fte[m ustanoviti n ujednati 
úkoli _ aBne!jmeJt odbírati 
úkol; -arIícH úkolní práce; 
-at"IícHcr úkolní dělník, ú
kolník i -gerb úkolní plat n 

mzda; -Ijihter úkolní havíř; 
-(j ihts {cr domkái' výměn
kář; -idJidJt úkolní směna; 
-iet;uug (uJstanovení úkolu; 
-ftufc úkolní znak. 

fficllriingc tlačenice; tí
seň; rozpaky, nesnáze. 

gellriiugt stěsnaný, stísně
ný; _c 1larftc[ung stručné vy
líčenÍ. 

@ellt"iiugtl)eit sevřenost, 
stlačenost, stísněnost, pře
plněnosti stručnost, úseč
nost. 

@ellritt - jpief (hazardní) 
hra třemÍ kartami. 

mátník; -lltaUU pamětník; 
-miht5c pamětní mince, pe
níz; -ftcht pomník, památ
ník; -tafd pamětní deska. 

gcbcnfcn pamatovati, vzpo
mínati na koho n co; zmíniti 

gebtiidt stlačený, stísně
ný; ber ilJcarft ift iCÍlr _ trh 
jest velmi stísněný; _cr 18o~ 
gen stlačen)' oblouk. 

&cllruugcuf}eH stísněnost; 
shrnutost, stručnost. 

&ebulll trpělivosti vytrva
lost. 

gcbulbeu iid) posečkati; 
poshověti, míti strpení. 

gcllulbig trpělivý, shoví
vavý i snášelivý. 
gěbuugcu najatý. 
ffielluulcuf)eit nadui'elost, 

nabubřelost. 

geeigud způsobilý, vhod
ný, ptíhodný; přiměi'el}Ý, 
schopný; _e j5rage vhodna n 

pr-iměřená otázka; batl @_c 
l!eranlaiien způsobiti co třeba. 

geeiguetcu-faffs vhodně, 
v příhodný čas. 

@efaljt. neb~zpečen,ství, 
nebezpečl; _ la1l1ett vydavatl 
se v nebezpečí, býti v ne
bezpečí; _ am o im mer3ugc 
l1ébezpečí z prodlení n v pro
dlení; (méně správně nebezpečí 
v průtahu); ani _ 1mb Stojtm ~a 
nebezpečí a útrat.y; _ brm, 
gen způsobiti nebezpečí i cr 
llJar in _ 3lt crtrinrcn, 3U erftlaen 
topil se, dusil se; aui ieine 
dgcm _ na vlastní vrub, 
s vlastním nebezpečím; 
-dafie ti'ída nebezpečí n ne
bezpečenská n nebezpečno
stní; -daffifieatiou třídění 
nebezpečenské, klasifikace 
nebezpečnostní n nebezpe
čenská; g-broljenll hrozivý, 
nebezpečný; _brof)cub um fH) 
greiien hrozivým způsobem 
se šířiti; -fojtgfeit bezpečí, 
bezpečnost. 

. gefiH)rll~lt hroziti komu, č;muj 
ohrožovatI koho, co; uvestl 
v nebezpečí; ber @e!Ci0rbctc 
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ohrožený; gcfCi!jrbcte \]3ariei 
ohrožená struna. 

ffiefii~t"blmg ne bezpečí, 
ohrožení; možná škoda; _ 
bcr <»eiuubl)cit ohrožení zdraví. 

gcfiiljdid) nebezpečný, p~
vážliv)'. odvážlivý, na pova
ženou; 'bázlivý, úzkostlivý. 

ffiefiif)diÓ)feit nebezpeč-
nost. 

@efiif)rte průvodce, spo
lečník, soudruh; hor, = 13'a!j, 
runlj. 

~cfiia, ffief~nc .. ~ůchode,k; 
spad; _ C-5 @c)1)aller~ spad 
vody; _ c-r 18Cll)lt sklon dráhy j 
_ au BJčcf)ígeril1ltCll vrchní spla
vík; gleid)muflige13 - steJr:o
měrný spád; _c důchOdY, 
poplatky. 

fficfiiU- (,;, w&efiiffs-)bl'ctt 
nánosní dno; -fJiilje výška 
sklonu n stoupání; -t"egiitcr 
důchodkov,ý rej stHk; -ucr' 
tuiiffcl.'uug provodnění obal, 
ků; -uct"ll.lefcr důchodní; 
-ll.lcd)fel pí'echod od sklonu 
];e sklonu. 

gefaUclt líbiti se; Í)a5 geiaf1t 
mír bci H}m to se mi líbí od 

něho, do něho, při něm, y něm; fid,i 
cin Uured)t, c-c 18eicl)imlJfuug _ 
[aifen trpělivě snášeti, snésti 
khvdu, pohanu; fid) ct _laifen 
bráti, vzíti za vděk, býti spo
koj Bll, spokojiti se čími cr lajilt 
jÍclj a[etl _ všechno trpí, sne
se; ba~ lafi e id) mír _! (ba0 
liiif,t fid) !jenu 1) to se mi líbí! 
to je něco! to je jiná! 

(iJefaUcu záliba, zalíbení; 
sr)l1ťn au _ k vůli Vám, Vám 
k libosti; S'-m cl. au _ tf)ltl1 
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vděčiti se; udělati 00 k vůli důchodkový dozor;g_iImifi~e 
komu; t(Hm etC na~ Sl)rcm _ íBef)anblung ber 'l3oftjenbullgeu 
jednejte dle své vůle n dle důchodková ot.ázka při po
libosti. štovních zásilkách, posuzo-

&cfiHfcu - abmiutffrathm vání poštovních zásilek se 
důchodková správa; -lIC< stanoviska důchodkového; 
3irfs - bcf)ih'bc okresní úřad _iimtltdie íBeítiitiguufl potvrzení 
důchodkov}'; _< u. S)oma< důchodkového úřadu; _amt< 
!ten - buď}f)aItuug účtárna li~er @e6raud) použití d~chod
důchodů a panství n velko- kového úřadu; _amtíi~er (gr< 
statků; _< ll. S)omiineu-f)of< raltÍ'ltt{\j~eill dovolovací list 
buÓjf)aftuU!1 dvorní účtár- důchodkového úřadu, dovo
na důchod'ů a velkostat- lovací list důchodkov\'; 
ků; -fCUtbcsÍlcf)orbc zem- -amts-aHiitcnt asistent dů
sk}' důchodkový Mad; -oÍlcr< chodkového úřadu; -amg
amts-eaffc pokladna vrchní- couíro!or kontrolor důchod
ho důchodkového úřadu; kového úhdu; -amts-Mrcc< 
-obcrgcrid)t vrchní důchod- tOl: ředitel důchodkového 
kový soud; -l.lcrttlaHun!l úřadu; -amts-f)aub!uug dů
správa důchodů; -Il.lad)c dli- chodkové jednání úřední; 
chodková stráž. -nmts - offieiaI onciál dů-

gcfiifIig ochotný, úslužn)'; chodkového úřadu; -cutgC< 
laskav}', vlídný, přívětivý; fcgcnf)eit důchodková zále
jd jo _ buď té dobroty.. buď žitost; -aufl.lrttďJ důchodko
tak laskav; cin ..,;e~ ~u\iere vý nárok; -nuftnltb důchod
pbjemný zevnějšek. ková závada j -nl:rcff MI-

&efíifHgfeit ochota, laska- chodkové vězení i -nrreff-
vost, úslužnost. ftrafe důchodkov)' trest vě-
@efiifíigfctfs-aceeptakcept, zení; -ilufftďJt důchodkový 

přijetí (směnky) z ochoty; dozor n dohled; -nuffiďJts
-11.JcďJid směnka z ochoty. verjOlt osoba dohlížející na 

mefitlIs- (ViZ té! &cfitff-) -nó~ clůchodky; -bcnmtc důchod
fu~r odvod důchodů; -nflga· kov}' úl-edník; -bcf;i.lrbc dů
be dávka důchodková; .dl' chodkový úřad; -bcjteffteCr) 
giiugc ztráta na důchodcích; důchodkov.ý zhzenecj -Ďe< 
ubývání n mizení n schodek trníl v.vše důchodku; .bebol'< 
důchodkův; -al:imhtiifraHolt tfJel{Ul1g důchodkový pod
důchodková správa; -ncrnr skok, důchodková šidba; -llc< 
dllChodkový erár; -nmí dů- ;;irfs - !ic~i.irtle okresní dů
chodkový úřad; g.iimtnďJ chodkovv úřad; -be5ids< 
(od) důchodkového úřadu; gel'id)t okresní důchodkový 
,1_al11tHd!e2[njfid!t dohled, do-I soud; .cnffe důchodková 
zor důchodkov}'ch úl'adú, I pokladna; -contl'ltl)nl1bc 
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důchodkový podlud: -coU< ucCr) důchodkovÝ věz~ň; 
t;:oIe kontrola důchodková, -gelber důchodkové pemze, 
dohled n dozor důchodkový; dlidlOdky; .geriďJt důchod
-Dcfrnubnnt důchodkový kový soud (u okre •• ftn. ředitelstvíl; 
I,odvodník; -bepofHcu dll- o6erftc0 .gerid)t nejvyšší sond 
chodková deposita n ú'Ož- důchodkový (u lin. minist.l; -flC< 
ky důchodko"é; .bcj.loftten- fei; dúchodkovv zákon; .in< 
flltsgaM - IJnup! - lOurna! il.lectol'nt důchodkové in
hlavní výdajov)- denník spektorství, důchodkový 
duchodkoV3'ch úložek n de- dozorčí úřad; .intereffe 
posit; .bel-lofiteu-ausgltM- prospěch n zájem důchod
jout'ltnI v.'!,dajový denník kov}'; -jOltrttll! důchodko
důchodkových úložek n de- v.ý denník; poplatkový 
posit; -bepoiUctt-empfnugs< denník: -mngn5ht· skla
l)llttpt-jolttltIlI hlavní den- diště důchodkové; -ltietler< 
ník o příjmu dlichodko- rnge důchodlwvý sklad, dli, 
v}'ch deposit; .bel.loftten- chodkové skladiště; -olier< 
empfnugs-jourunI denuík o geriďJt vrchní soud důchod· 
příjmu důchodkov}'ch úlo- kový (u 'emsk. !in. ied'telstvíJ; 

žek; příj mo V}' denník dů- _orgau dllChodkový zřízenec 
chodkov)'ch deposit; -llel.lO< n orgán; _orbltltttg řád dll
fiteu-jourullÍ denní k důchod- chodkový; -l.liiďJter pachtýř 
kových deposit; -bej.lofttcu- důchodkú; -pnďJtung na
ritd'itnltMHlU$ltlCH~ výkaz o jmutí, ná.iem, pacht dů
zbylých (nevyplacen}'ch, ne- <chodkův; .reďJUttug dlichod
vybraných) dúchodkov}'ch kový účet; -rcďJt dťwhod
depositech; -bel.loiHltltt dG- kové právo; -reji důchodko
positmn důchodkové, úlož- V}' nedoplatek; -tiďJtCt dú
ka důchodková; _bieuji chodkový soudce; .riicfgn< 
důchodková služba; -eht, licu vrácení dúchoc1kú; ná
uCÍJmer důchodní, výběrčí vratky důchodové n poplatko. 
důchodkli; -ed)eliuug vybí- vé; _rihfgabcn-erjní; náhra
rání poplatků; _crtriiguis i da návratlm důchodkového; 
v},těžek n v.)·nos důchod-: -ftďJcrfteífltug zjištění dťl
kový; _gcbnrltug účin dů- chodku; dlichodkové za-, 
chodkový; hospodaření dů- pojištění; -ftrnf-ngcube dl'!
chodkové; _flcf1attnCciůchod- chodková trestní agenda, 
ková budová;_geliiir důchod- důchodková trestní činnost. 
kový poplatek; _fleliiiteJt tm práce n působnost; -ib:af: 
$el"3e[)rllltg~íteuer< ll. :maffermant< nuf/nub důchodková trestní 
gefi:i~e cllichodkové poplatky závada; -fttnf-liel)orbe dú
v duchodu daně potravní a chodkový trestní úřad; 
vodního m:<'ta; --gcfnugc< -ftraf-íicmeffultg vyměření 
Něm.~česká term::lc1·· bic úrcdní a prá\"nid.j, 34 
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důchodkové pokuty; -fttaf
ctfcnutni$ dŮchodkov.ý ná
lez trestní; -itraf-faU dů
chodkov}' trestní případ; 
-ftraf - fon)) fond důchod
kových pokut, důchodkový 
tre>tní fond; _fltllf-gegcno 

jfllu)) předmět důchodkové 
pokuty; -fttafgel~ct důchod
kové pokuty; -lttafgcIbct
ud}nung účet důchodkov}'ch 
pokut; -itrafgclber- ilbcr~ 
fd}nf$ přebytek (z) důchod
kových pokut (peněžních); 
-fttafgclbct - í.lerrCďjnuug 
súčtování (penežitých) dů
chodkových pokut; -ittllf
gcúďJt trestní soud dů
chodkový; itraf-gcjcJ; dů
chodkový zákon trestní; 
-ftrllf - gcjcJ;bud} důchodko
vý zákonník trestní; -itraf
gcicl.! - gcbuug trestní dů
chodko vé zákonodárství; 
-ftrllf-rcgiitcr trestní rejstřík 
důchodkový, seznam trestů 
důchodkov}'ch; -itraf-jad}c 
trestní záležitost (věc) dů
chodková; _ftraf-tntterfuo 

d.luug trestní. vyšetřování 
důchodkové; -itraflJctfaf)rcn 
důchodkové trestní r'ízení; 
_ltraflJerf}auMung důchod
kové trestní jednání, řízení, 
projednávání i -ftrllf-í.lcm:d}~ 
lntng$-diďltiinllc nedoplatky 
o zatfrželosti súčtovaných dů
chodkovvch pokut; -ittafc 
pokuta důchodková, trest 
důchodkový; -itrafcn - em~ 
llfaug$-bcftiHiguug stvrzení 
příjmu důchodkových pokut; 
-itrnfcit - empfaug$ - rcgiftcr 

rejstřík přijatýcl: p<;,kut dů
chodkov}'ch; -lttarCu - Cttt o 

.\.lrattg$, ll. &u$gaú$-tcgiitct 
Fir geringe @;trafíéiITe reJstíík 
přijat)'ch a vydaných dll
chodkových pokut v nepa
trných trestních záležito
stech; -fttafcu- 6attj:ltúttd) 
hlavní kniha důchodkových 
pokut n trestů; -itrafcu
tcgiftCt rejstřík důchodko
vých pokut.; -ftrafeu-bcr~ 
red}ltultg súčtování důchod
kových pokut; -ilbedtdet 
důchodkový přestupce; 

_iiúedtcttmg ... důchodkový 
přestupek; _u6cdtdmtg$
bortttctf záznam důchodko
vých pí'estupků; -uutctftt~ 
d}Ultg důchodkové vyšetřo
vání; -uctfa~rclt důchod
kové řízení; -uediit5ltug 
zkrácení důchodků II dů
chodkové i -betmogClt$
itrafc důchodkový trest na 
maj etku; -bCttCd}lntUg$
íucjcu sú(;tování důchodko
vé; -lJcncd}uuugs-1weig od
bor, odvetví důchodkového 
súčtování; -UCti dHcifi-pto' 
í.lifhm pro vise z prodej e 
důchodkových předmětů; 
_UetltJartuug důchodková 
správa; -lJtú:idJtift důchod
kový předpis i -Iuad)c dů
chodková stráž i -wad}-tu
fl'cetor inspektor důchod
kové stráže; -&Iucig dŮClhod
kové odvetvL 

gcfaugw (za)jatý; S. 
_ uelJmCl1 zajmouti koho i S. -
flaHcli vězniti koho; _ \ein D 

ii~en b),ti uvězněn. 
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. <iJefaugCtt-auitaHvěznice; <iJcfed)t zápas, půtka, po-
-anfic6cr dozorce vězňů n tyčka, bitka. 
vězenskÝi -auf11d}t$-pcrfo~ <iJefcdigtc(r) podepsan.ý. 
uaIe vězenští dohlížitelé, (ijefiebcr peH; zprulla, 
dozorci vezňů; -nahuug péro; ptactvo. 
věznění; -lJaU$ věznice; <BcfHb(c) pláň, nívy, luLy; 
-ua6mc, -ltdJllUtltA. -je' pole. 
liltug u věznení, jímání, za- <iJcfled)t pleteň, pletivo; 
jetí; -.\.ltotofof( soupisvezňů; -.\.lfl.alqeu rostliny vláknité 
-tunder strážce n hlídač n pHdelné. 
vhÚů. gcfliiicutHd} schválně, lla-

~efaugcltc(r) zajatec, vě- sCllvál, zúmyslně. 
zeiJ. ~CflltbCt hor. splav, žlab; 

CDefaugeucu-foff strava vodní nádržka hydraulické-
vezMi n vězenská. 110 stroje; cetky. 

gefiinglh'í} žalářní, vezen- (6efliigd drůbež, ptactvo ; 
.sh. geid)ll1Ú)tete~ _ drůbež zabitá; 

@cfiingui$ vězení; ín>3 _ -btut-ttuj'taH kuřátnice, zá
íuerjen uvězniti koho; ím -ne vod na líhnutí drůbeže; 
ii~en býti 1\ vězněn; 311 3\lJei~ -eict vejce drůbeže; -f)iiul\, 
iHI)rif\em _[ie bcrunI)eilm od- rcc dn%ežník; -matU trh 
souditi koho na dve léta do na drůbež n drůbežnÍ; -malt' 
vezení n žalá] e n k d vou- ttnftart, -ftc.\.lf-aujtaU závod 
letému vezeni II žaláři; -at~ na krmení drůbeže; -biCÍ) 
beH práce ve vězení; _línu drůbež; -3nd}t chov drůbeže. 
stavba věznice; -lliteetor <iJcfofgc dlUžina; násle
l'editel, správce vězení; _gl> dek; ef. lm _ l)aóeu míti za 
lH'lffc spoluvězeň; -lJnft následek n v zápetí co. 

vazba, uvěznění; -fuuMgCt gefragtc íillare hledané 
znalec vězenství; -ftrafc z boží. 
i.trest) vezení; -ftJitem vězen- <iJcftcHet svobodník, zá-
bká soustava; -UCrll.laItCt, vodČí. 
-bcrftcf)Ct správce veznice; @cfdct-tnmft bod mrazu. 
-ttJcfen vezenství, žalář- gefticrcn (z)mrznouti; _ 
llictví; -jene žalMní kom.ůr- ll1ad)ett D laíien mraziti; geirt\~ 
ka n kobka n cela. ren za-, zmrzl}'; ledový. 

gcfafd)t na (stejné) pásy <iJeftotťucs mražené, zrYll'-
rozdělený. zlina; -er~eugCt výrobce 

<iJcfíil) nádoba; .not. céva; zmrzliny; -lJíinMer obchod· 
_e lládobí; -gCfd}WltIft cé- ník zmrzlinou. 
YOV}- nádor, cevnatina i <iJefiige složení, sklad, se
-ltCtbclt cevní n cévové stroj ení; spojitost, sou yi
čivy; -ranD okraj nádoby., slost; svazek, celek. 

34* 
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gefiigig poddajný; povol
ný; ohebný, ústupný. 

&efiigigfeit ohebnost, po
dajnost, povolnost. 

-auft~!lg opačn}' příkaz; 
-ausfuf)ruug odvedení, V}'-
vod, spis v}'vodní; -attSfallC 
opačná n protivná výpověO" 
-ihtfieruu!J odpovědi, odvet~ 
na vyjádi'ení, odvetné vv
j ádře:1Í; -b~Diugultg vzi
.lel11na podnnnku; -bc~al!íJ~ 
tuug opačné tvrzení; -bc< 
remduis protivné n opačné 
v.yznúní, přiznání; -bcfciDi~ 
gung urážka vzájemná; n na 
vzáJeJ?; -lieriá)t ~práva I;roti 
zpra,·e, odvetmt zprava' 
-llcruluugs-Datcu data vzá: 
j el11ného Qdvolání; -befdJlt(~ 
tligUllg obvinění vzAjel11né 
n na vzájel11; -bej1efluug 
= :lI6óeftellllllg; -bciud) vzá-

&cfii(J{ cit, cítění, pocit; 
hmat; !l-{O)3 hezcitný; ne
cit(el)nÝi -f1.'lfigfdt bezcit
nost: necitelnost. 

gcfiirjid pokněžněný. 
gcgcu proti; ba~ tfi _ rail 

@ejel) to jest proti zákonu, 
to odporuje n příčí se zá
konu; _ alIe ~rroart!mfl mimo 
vše nadání; rie ')3f1id)l _ 3. 
povinnost ke komu; _ :lIlíenb 
k večeru; er tfi _ 3roanltg 3aflre 
"lt jest mu asi dvacet léto 
1-e :mare _ @el\) zboží za pe~ 
nÍzej _ Dem, bajéi ... s tím 
(se závazkem), aby ... j : 
:Belol)nung za odměnu: _ 6are 
5Be3af)Í1mfj z t hotové; :.. iJcad)< 
nal)me na dobírku; _ bierrd< 
jč1f)rige .\ťiillDigllllg na čtvrt
letní v}'pověď; .\ťlagť _ 3. ža
loba na koho; _ :mil1m proti 
vůli, mimo vůli; 5Bejú)merbe_ 
Den 5Befd)eib stížnúst z v}'mě
rLl n na v\'měr n do V\'ll1ěl U 

n proti v}7měru; _ Ď1tittul1g 
na stvrzenku II na kvitanci' 
bie 9cad)lajťoacten roerrClt _ lci: 
ner3eitigen miiďid)lllj~ iil.iermitteH 
pozůstalostní spisy se zasl
LIji se žádostí (n žádá se 
vš~k), aby s,'ého času byly 
vraceny; 3-m el. _ ~id)el'lieit 
líeroil1tgen povoliti komu co na 
n za iistotu. 

&e'geu - cmfíJrudj nárok 
vzájemn)' n na vzájem; -Cl!t< 
trag opačný návrh, proti
návrh i -ar6uei protilék; 

n oplatná návště
va, oplacení návštěvy; -lie~ 
Itlťguug pohyb opačný "
protivný; -bctuCts od\-od 
jll:otidůkaz, protivný dllkaz: 
duka z op aku; _6etJ.1ei~ Hefem 
dokázati opak, provésti dů
kaz o opaku; -beltlcis-fiH)< 
ruug dokazování opaku, vy
váelbní, provádění opačného 
důkazu; -bnD protější obraz 
p.rotiobraz; napodobení; pro: 
tlVa; -bogClt ,tav. proti pás 
klenbový; -(lJjfá)tmg proti
sv~~; -In:tef úpis n zápis 
vzaJemny; -budj (6dm (.\:Olltc~ 
conen/bedel)l') vzájemná n kon
trolní kniha Cv kontokorent
ním obchodu n sty ku); -bHr
ge rukojmí vzájemný n na 
vz~.iem; l'Ukojn;.i vedle,W; 
-Cmtgfd)tlftrukoJemství vzá
jemné; rukojemství vedlejší' 
-tontraet vzájemná smlouvp: 
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(d·ruhý exemplář smlouvy); půrkyně, strana druhá n pro
-bechmg vzájemné (u)hra- tivná, protivník; -íJfaub zá
zení; úhrada vzájemná; Rtava vzájemná, zástava na 
-bícujt vzájemná n odměnná zástavu; -pffidjt vzájemná 
n o latná služba, odsluha; povinnost; -j.lofteu položky 
služba na vzájem; -Drutt vztažné; -j,lr1.'lbe opačnú 
protitlak; g-eiltaUDCr proti zkouška; -quHtuug vzájem
sobě, na vzájem; g-ehtau' ná stvrzenka, protlkvitance; 
bcr-f)aItClt srovnávati co; -tudjc odveta, odemsta; 
-edfiiruug prohlůšení vzá- _rad)e neI)meH odemstiti se; 
jemné n na vzájem; odvetné g-rcdjttcu zkoumati, kontro
prohlášení; -faI)rt plavba lovati účet; -rcd}ucr kontro
proti proudu; -forberuug lol' n zkoumač účtů; -redl' 
pohledávka vzájemná n na mmg v%ájemný účet, proti
vzú.iem; cine _iol'bcrultg t()u!t účet; zkoumání n kontrola 
vzá.iemně n na vz,;jem "ho !Íčtu; _reÚ)!tUI1f1 ber:lIógiiltgc !t. 
žádati; -frage otázka na U6crfd)iiífe zkoumání schodků 
otázku, otázka místo odpo- a pl'ebytků; -teá)uuugs-(ludj 
';"ědi; -gcidJcuf vzájemný = -líud); -regíjter = _'611d); 
dal; -gell.lld}t závaží vyrov- _J:id}tigfcits-bocmucutc do
núvaci n protivné n proti- klady vzájemné správnosti; 
tížné; protiváha; -gift kazi- -riď)tuug směr protivný n 

jed, protijed; -grabclt pl'ed- opačn)'; -lai; protiva, opak; 
ní II vnější phkop j -gruub tm _jal)e 311 v odporu s lim n 

uih'od OpaČl1}' n opaku, dů- k "mu; e-tt _jal) au er. óUben, iut 
vod DTO opak; důvod proti -ial)3U cl. ftel)ett odporovati č,mu: 
důvoLdui -9,U11 pozdrav býti v protivě s lim; tvo
vzájemný n na vzájem; řiti protivu "ho; ll-iii~Iid) 
-fCt'b!)of6 vrubovka (kon- protivn)', opačný, odporující: 
trolllí); -Hnge protižaloba, adv. V protivě k č,mu; -fdjcin 
žaloba na vzájem; -lcifttmg list odpisu}'; vzájemný list; 
odplata, R]užba za službu, list stvrzovací II odevzdací: 
dávka vzájemná, plnění vzá- -fcl)eine Uóer :lIÓfll\lTťtt ober $el'; 
jemné n na vzájemj vzá- Hige stvrzenky na odvodya 
jemný V)-kell; -liebc láska pHděly, st vrz ovací listy o od
vzájemná; -utauet pode- vodecha přídělech (zálohácb); 
zdlvka, opomá zeď; -mit, _Id)ein flir $er\1.'ed)~lullilett list 
tcf protilék; protijed; -mut< ode,-zdacíprosměny;_jdjcin 
ter matice šroubu stavěcího: 11. mbful)rS-tlllócigc li,t ode
-offmmg otVOl' na protiv: vzdací 11 oznámení odvodu; 
llém mbtč; -ťltllrc = (.\:I)1t< -fdjeiu .11. ~)mu5nitc fitr eill< 
mOTbre; -od protější pře- [)eóenbe ?llmter list odevzdací 
elek; -pattci oClpůrce, od- a mincovní listina n seznam 
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mincí pro výběrčí úřady; 
-idJlufst:CDC konečná odpo
věď; ""fdJt:ltuben-muttet: ma
tice šroubu stavěcího; 
g-fdJteibcu opravit.i položku 
(V hlavní knize);-fdJreiberci 
kontrola, zkoumání; -idJdft 
odpověď; obrana;-fdJultl dluh 
na vzlljem; -leHe = _partet; 
protějšek, rub, strana pro
tější; g-fcitig vzájemn}', 
oLapolný, obojstranný, ve
spolný; protivný, na pro
tějŠÍ straně (ležící); ad,', na
vzájem, vespolek; g_jdt\ger 
'l3rallbjd)aDen - uerfid)mll1g{iumtll 
vzájemně pojišťující spolek 
~roti požárním škodám; 
n_jeiíige DóHijatioll yzáj emný 
zlÍ. vazel,; g_jdtige~ UóeretllfoUl' 
mm obapolná úmluva, oba
polné (lohodnutí; g_jeiíiger 
l1uterfiii\lltl1giíuerein vzájemně 
podporující spolek; g_íeitiger 
l!3orjd)l1j(iucreht vzájemný zá
ložní spolek; g_jeitig \)med), 
ml vzájemně súčtováno; 
-;eitigfcit = meeiptodtiit 
vzájemnost, obojstranl1ost, 
\ espolnost, sonvztažnost; 
-;eitigfeits-lJcrtrltg smlouva 
o vzájemnosti; -fidjenmg 
\'zájeml1é zabezpečení; -ftc' 
ge{ vedlejší pečeť; -fignnl 
= ~ol1trafignaI zpětný oznam; 
-lPCrrC vzájemné n kontrol
liÍ zamknutí: spoluzávha, 
,",ouzávěra, koi1trolní závěra; 
-ft ItU II věc, předmět; _flaUD 
ter ~leóiirenHltel)t předmět po
platkové povinnosti; _flaube 
Nr l!5cr3cl)ntllg13ftcl1er předměty, 
podléhající dani potravní n 

z nichž se vybírá daň po
travní; g-ftauDlidj pl'edmě
tový, vécn}', pi'edmětný; 
g-ftauDs-Ios bezpředmětný, 
nepodstatn}'; bie 5Se!CÍ)roerbe tft 
_ftanb13Io!3 ge\1)orben stížnost po
zbyla základu, stížnost stala 
se bezpředmětnou; -ftt:om 
proti proud; -Hrum - fít~{, 
Itl,lpat:ltt, -itrum-fiil)fct: chla
dicí stroj n chladič proti
proudn}'; -firum-usmugcuc 
osmogeny proti proudové; 
-jtiiď protějšek; -ftii~c pod
pora, opěra, pilíř záporu}', 
trám podporný; -HiCH (ber) 
odpůrce; bas _tl)ei! opak, pro
tiva; _tf)ei! beí) au 5Seféf,J\1)orenben 
opak toho, co se má přísa
hou stvrditi; tm _tl)cH Ha
opak; !J-tl)cHig opačný, pro
tivn}', t,í'kající se protivníka; 
-tl)iir(e) přední n vnějši dvéře i 
-trum(m) proti lehlá čá~ť 
rudné žíly; g-iilier (na)proti; 
3-111 g_iilJer naproti komu, vůči 
komu; biejen 'l3reijen g_UlJer hleděn 
vzhledem k těmto cenám; 
3-111 g_Uóer uert'flid)tet jeiu býtí 
zav;\zán komu; C-t 0ad)e g_Uber 
liegen ležeti, položen b},ti, 
státi proti čemu i g-itlicrftcf)clt 
státi proti sobě; odporovati 
si; -iibcr-iícfhmg (~ol\irouta" 
lion) sčelení, postavení tváři 
v t\'ár'; namítnutí, námitka, 
postavení proti čemu; -untel" 
fdjrift spolupodpis; g-uuter' 
~eidJltell spolupodepsati; 
-uerbudJlmgs - beden data 
vzájemného knihování; _tlel" 
gdtuug od veta, odplata; 
-l.Iermiidjtnis vzájemn}' od-
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kaz; -l.Iet:pfHdJfuug vzájem
ný n vespolný závazek, vzá
jeull1á n vespolná povinnost; 
-lJerrcďjuuug vzájemné sú
č,t;)V,ání;, -~crfdJ~~iliuug pro, 
tlUplS, UplS vzaJemnv n na 
vzáj em; -lJcrftdJct:uu"g pro
tipojištění; vzájemné ujiště
ní; -lJcrfidJct:uugs - pramic 
proti pojistné ; -lJcrfidJc, 
t:uu9.s-lJettrag smlouva pro
tipoJistná; -l.Ict:fudJ opačný 
pok~s; -úet:Hm~dJeu slib 
vzájemný n na vzájem; 
-tvltrt přítomnosti nynějšek; 
g-Iuiidig pdtomn}', nynější: 
adv, na ten čas; 3-m e-e 5Se~ 
ftiU1ltlll1lg. betl @eie~e{j _roiirtig 
lialtm přIpamatovati, připo
menouti komu předpis záko
na; íiCÍ) ct. g_\1Jiirtig [)aIten při
hlížeti k čemu, co na paměti, 
na očích, na zřeteli míti' 
H_\1Jartige 0d)rift ten to spis; 
.\!)ertrag uuler @egení1Jiirtigen 
smlouva mezi přítomnvmi' 
mil :-ročirtigem 3elge iel) au o"zna: 
mu,lu tuto, oznamuju tímto 
listem; -jud)r (proti)obrana' 
-IUCt'Í vzájemná hodnota; 
bm _\1Je1'1 iilJeruel)ll1etl vyrov
Hati čistou valutu, netto-hod
notu, netto-valutu; g-UJir, 
fcu působiti proti čemu; -Iuir, 
hmg protivný účinek. pro 
tivné působení; -Úérll.lie' 
gung vzájemné vúžení, vá
žení na vzájemj -5cidJcn 
druhá n vedlejší známka' 
9-3cidhtcn spolupodepsati; 
spolupodpisovati; -3eiel)Uťl1b 
spolu podpisující ; -5ctdjttcr 
protipodepsaný, spolupodpi-

sující; -5cidJUUUg spolupo
depsání, spolupodpis; -3eugc 
proti svědek, svědek protiv
nYj svědek vývodní: -~ug 
vlečná loď; -5ufagc slib vzá
jemný n na vzájem, 

Glc!lcnll krajina, místo, 
okolí, strana, končina; pod 
nebí, pásmo; auií ber _ bon 
;ráóúr od Tábora; _ očel' Delt 
'2l:11gmlJrallcn nadobočí; _ [)inler 
Dem m5aIbe zálesí. 

@cgucr protivník, odpor
ník, odpůrce, soupeř; -tn 
protivnice, soupeřnice. 

gcgucdfd) s protivné stra
ny pocl;tázející, protivn(ick)ý; 
protivné strany; odporující; 
-crfcits (s)proti vné, (s) dl'Uhé 
stranv, 

(IjcgucrfdJltft protivnictvi, 
soupeřství. 

@cfJ-t:uď kabát (obyčejný, 
prostý); -ttlcg chodník, pěšina . 
@cljaďe sekání, kopánÍ. 
(ijclJaft služné, plat; ZOOO fl. 

alt _ 2000 zl. služného; ber 
innere _ obsah; (u mince) 
zrno; fiFl' _ pevné služné; 
_ au 9ctco!in obsah nikotinu: 
.:morte of)1te _ prázdná slova; 
in e-1t t)of)ercn _ borriiďCl1 po
stoupiti na vyšší služné, 

@el)alt- (též @cl)aUs-)ab' 
ftuftmg postup služného; 
-llb6ug srážka (se) služného 
n na služném; -mtH:Jt:ud) 
nárok na služné: -auttlei-
1Ultg poukázání; služného, 
poukaz na služné; -ItUf' 
lieffcruug zvýšení platu n 

služného; -licl)cbuug VY

brání služného; -liC6Ug ber 
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lSeamten pl'ljem n braní služ- fl.ltl)ctnug$-n~ft zbytek po
ného úřadl1íků; -bl.lgcu při- hledávky ze zálohy na služ
jímací list na služné; -carcn6 né: -borfd}ufs-gefud) žádost 
srážka se služného (t\leifmeiie o zálohu na služné; _Ílor~ 
_caw13); zastavení II odnětí fd}ujs-ratc splátka zálohy na 
služného (\)offe_carena); -daffc služné; -3aljluugs-tag den 
třída služného; -cOttfigua~ výplaty služného; -sulagc 
Hon seznam n soupis služ- příslužné; přídavek k služ
ného; -ciuiteUtmg zasta- nému II služební; -6!tttlad}s 
vení služného; -ctgiiu3uug zvýšení ~lužného, přídavek 
doplnění II doplněh: 81 užného: k služnému. 
-ctgau6uugs-3ulagc doplněk @el)iiuge závěs; věšadlo; 
služného; -crljiiljung zvý- závěsek; hor. svah. 
šení služného; -fl.lrbctUng gebiiiftg záštiplný, nená
pohledávka služného; -fate~ vistný, svárlivý; vzbnzující 
gode kotegorie n thda služ- nenávist; S-m _ jetn nevra
ného; ll-los neobsažn)', ne- žiti na koho; nenáviděti koho: 

podstatný, bezvvznamll)'; _er 9J1enid) nenávistník; S. _ 
-fojtgfeitneobsažnost, prázd. mad)en uváděti koho v oškli
nota, bezcennost; -mcljr" vost. 
vetrag přídavek služného n @eljiiHigťeit nenávist, 
na služném; -qttithmg stvr- záští, nevražení; nevraživost. 
zenka Ul kdvitance na služné;@cijattsekání,tepání,tlu
-ťang 10 nost dle služného; 
-ťcguHcnmg úprava platů čeni; les, paseka, porub, 
(úředních); -fďjema obrazec m.ýto, mýtina; _C mad)ťl1 o 

• , I 1 • aulcfleH dělati poruby. 
n n~.erte,;: ~ užného j -Wcne 
o bstá vka služného; -ftufe &cf)iiufe schránka, pou-
st.upeú služného; -fn$vclt~ zdro; objímka. 
11o!t suspellse z platu, za- 6JelJege ohrada; hájina. 
stavení platu; -iabcllc pte- hájemství; -auffel)cr hajný; 
hled služného; -iibeťge~ _bcrcitcr hajn}', pojezdný. 
tutfs přebírka služného; i gcf}eim tajn)', skl'yt.ý; _e 
-tletmcf)ruug zvýšení služ- @cjeffjQ)Clft tajná společnost; 
ného; -botl:itd'uug postup ve _er 'lln3eifjCr tajuý udavač; _l' 

"lužném; -borfd}nf$ záloha ~1113eige tajné udárJÍ; _cr l)(at[i 
na služné j -tlorfdJuis-!lb~ug tajný rada; \m @_en, iU';3 @_e, 
:;rážka zálohy na služné; Ílt5_ tajně, potají, potajmo, 
srážka zálohy se služného j skrytě; ct. _ f)aften skrývati, 
-tloriď)ufs-erfa1; náhrada zá- (za)tajiti co, tajiti se (s) čim; 
lohy na služné; -tlOtidJttfs- ant _e í!5erf)alMung antrageu na
crjali-refi zbytek náhrady vrhnouti, aby jednání bylo 
zálohy naslužné; -tlorfď)ufs- tajné. 
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@ebeim-bttd) tajná kniha; 1'lllJl.leffatiousgedd)t _ odvolati 
.• bttd}-couto účettajný(chzá-I se k apelačnímu souduj an;3 
ležitostí); -biinl)efei tajné I illierf _ dáti se do práce, do 
"polčování. II spolkářství; I díla; S-m mi! íRatf,l al! bie 
-lJaHuug zatajování, tajení; ~Cll1b _ býti nápomocen n 

"ie _f)uJl1tltg e-Y ead)e i1"hb přispěti radou komu; e-Y 0ad)c 
jdlll"Cr iein bude těžko věc ani bm @runb _ zkoumati 
utajiti; _t;a{tltng ber 'IJienf!~ věc důkladně; all~einal1ber_ 
hjd)le (za)tajení služebních rozcházeti se, rozejíti se; 
rozkazů; _l;a[tuug be{) 9(amen~ i11 bie lSriíd)e _ s!roskotati se, 
rte 'll113eigerli zatajení jména: zbořiti se; i11 ~riímmer (in 
urlavaéova;_f)aftungs-í-lflidJt I etiíde) - rozbiti se (na kusy); 
povinnost nevyzrazovati, ne· I mít in ben stanl _ býti prodán 
prozrazovati co; -mttteI taj- s čim; bie ~9iír gef,lt in ~Ilgellt 
11}' prostl'edek; -lwfi;tj'f taj- d vér-e se otáčejí ve stěže
ll.)'; -tat~ t ajn)' rada; -tatfJs~ jích; i11'13 crilllefne _ zabývati 
jícf(c místo tajného rady; se podrobnoBtmi, šířiti se 
-id}reiber tajemník, seJere- o čem; lU Die ~iefe _ nořiti 
tM; -jd}tift pí~mo ta.in'é U se; \1"\e geril e0 mH bem Ij3ro" 
šifrované; -t~ttcrci tajem- cej,,? jak to dopadá s pro
ni'lstkářstvi. cesem? ba~ ge(lt in bie ~all~ 

6~erleinmis tajemství, tai- j nbe to jde u sáhá do tisíci'lj 
n ost; aU(l et. letu _ madjen ne- baB gel)t iilier affe lSegriffe to 
tajiti se (,I čim; -friimct ta- přesahuje všechno pomyšle
jemm"lstkář, tajnůstkáí', ta- ní; baíl gel)! Ulier n1e~ne Shčiite 
jílek; -bCrtlltl) vy-, prozra- to je nad mé síly, to pře
zení taj emství; g-tloll ta- sahllje mé síly, mé síly ne
je111n.)\ tajůpln)'. jsou s to j affeíl gel)! brunier 

@ef)eif! l'ozkaz, příkaz, na- unb briilier všecko je páté př'es 
Hzení, poručení, vyzvání. deváté; \)011 ftatten _ dahti se, 

gcljClt; eíl geL)t i9m !jut, jd)!ed)t vésti se, ku předu jíti, pro
jest, vede se, daří' se mu spívati; IlJir gef,lcll Ilor má
dobře, zle i cr gel)! liel 1111~ Qn(l me přednost; bie i§3ad)e luirb 
unb ein b)'vá u nás pečený 1)ente ued) \)or fidj _ věc 
vařený; _ Jafien pustiti kho, provede se .i eště dnes i ~ll 
dovoliti komu, aby šel, dáti crnbe _ chýliti se ke konci, 
komu pokoj; c-e íffiare uid)t 3m SťirÚ)e o 3nr ed)nle _ jíti. n 

uuler bem Ij3reíje _ jaHel! choditi do kostela n do školy. 
neprodati zboží pod cellOU; <'Jcljiffc pomocník, tova
id)11Jauger _ býti s útěžkem ryš. 
II těhotná; \Jerlonu _ ztratiti &d)tHen-altsfd)ttfs výbor 
se; H~ an et. _ jíti, sáhati, do- pOl11ocnický; -c~amC1t po
sahovati až po co; alt ba~ mocnicktt zkouška; -ttmt" 
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lctt-eafia nemocenská po
kladna pomocnická; -bct:< 
fammhmg hromada pomoc
ní k l'!. 

illef)trn mozek. 
illcliit:u-abfhmtpfuug otu

pení n ochabnutí mozku; 
_cuÝ5iht\)tutg zánět mozku; 
..;,ct:jd)Uttcnmg otřesení mo
zku; -c .. ll.lcid)un~ změknutí 
mozku; -l)aut blana mozko
vá; -ft:attUJcit, -fcibcn n e
mocn choroba mozku; -1d}fag 
ochrnutí mozku; -fflct:ofc 
ztvrdlost mozku; -tl)áti9fctt 
činnost mozku; -1:.Jaffct:jUd)t 
vodliatelnost mozku. 

illcIJiift dvorec. 
ill cf} iH5 les j lesní stromoví; 

dHví. 
illcl)or sbch, slyšení; 

slech; ~ldéf)eél, reéf)tliéf)ť\l _ ber 
i.\artden rovné slyšení straní 
_ geben vyslechnouti, slyšeti 
koho; vyhověti komu; nad) ~e< 
;]eÓeneUl, nad) 3lt ~ebenbem_ 
(wrléf)tr.) po vi"slechu. 

@eijiir-at3t ušní lékař; 
-fel)fer vada sluchu n slu
chová; -frlUtfl)dten nemoci 
ušní; -uerll čiv sluehov.vj 
-orglHt ústrojí sluchové; 
-fhtU sluch; -frouuuc( bu-
bínek sluchov:í". 

gef}ocd)cn; 3-111 _ poslou
chati, poslušen býti koho. 

gd)otett náležeti, pr"íslu
šet.i, paU·iti komu; \Dem gC\lort 
bieie{; ~au~? čí jest tento 
rl ůrn? c(\ ger)l'rt bcm 'Sitrger· 
l11eil1er jest starostův; ber 
~d)lUfier gef)ort 3U111 !0d)lo.i3imUler 
Uíč jest od ložnice; ;ltr 

rid,lHiéf)en G\:ompete113 _ spadati 
pod pravomoc SQudní, pří
slušeti k pravomoci soudní; 
mÍ! 'líllem, \1.'a!5 ba5u ge\liJrt se 
vším, co k tomu patří n pH
sluší, se vŠÍnl příslušenstvím; 
fíd) - paU"iti se, slušeti se. 

gcf)iitig; S-m _ patřící, ná
ležející komu; spadající kam; 

náležit)" pl>ináležitý, pH
slušný, patl-ičný, potřebný; 
bie \lOl' bie sro.nllei _en 'líl1gele· 
flen~citelt věci spaClající v o bor 
kanceláře; a[[e;m !0o.éf)e _Cll 
'Sel11errungen všecky poznám
ky k věci náležející n věci 
se t{" ka;;ící j baíl _c 'lííter ná
I,ežité stáří; bie"S-;-l11 _e ~()re 
ucta komu patriCI; adv. pa
třičně, náležitě, jak se patd, 
jak se sluší; _auíliiillen řád
ně vyplniti. 

illcf}iitigfeH náležitost, 
slušnost, patřičnost; pHsluš
nost, kompetence. . 

illcfl.0ttt rohy, parohy. 
gcfJot:nt rohatý. 
gcgOl'laUt poslušný koho 

čeho. 

illeliorfam poslušnost, po
slušenstvíj S-m _ leiften pc
slušen b.:aí, poslouchati koho j 
j1éf) _ 3U \lerjéf)afien \l.liffeu do
vésti zjednat si poslušnost. 

gcl.)uft mající kopyta, s ko
pyty. 

. @der snp. 
illeigeu-bogener5cuger vý

robce sm.yčcú (houslových) j 
-fabtifaut továrník housli, 
houslař; -futtcral- mad}er 
výrobce pouzder na housle; 
-fJar; kalafuna j _< ll. ~autett-

11ladJer houslař a loutnař; 
-maďjer houslař. 

illettl vratipeň. 
illeifr-fufi klaníce roh.a

tinka; hor. lapací kop)-tko, 
kozí kopyto, 

illcifieí rukojmě; _11 gebcn 
O itellel: vdát~ }"ukojmě; důtky, 
karabac, blc, metla. 

illeift duch; mysl; líh, si
lice, tresť; ohet'!; tl11_e v du
chn, v myšlénkách; _ beíl 
0)ejei}eíl duch zákona. 

@ciit-abfcituugstol)r od
váděcí potrubí lího,"é; -altS~ 
ftromun!}srofJr líhové po
trubí vy tokové; -eiujtro< 
muug$toÍ)t' líhové potrubí 
vtokové; g-fos hloupý, bez 
ducha, planý; -rofJr 'ííhové 
potTubí, trouba lihová, trou
ba. na lihové páry; -uber< 
ftcigrof}t' líhové potrubí 
převáděcí, trouba převáděcí 
(pro páry líbové). 

@cijtcr - baml, - [Jcid}luii~ 
ntltA

o 
zapí'ísahání n citování 

duchu. 
(>jeiftc$-nbltlcieur,cit roz

tržitost, nepHtomnost du
cha, pomatenost rozumu' 
í:'iefe !0timme dej i(ltt an{l ben~ 
3nítanbe ber _a1í\Deienf)ci! tento 
hlas přivedl ho k sobě: in 
ben 3uftal1Íl ber -a!J\Defcn!jeit 
ilerfallcn pominouti se s roz
:mleJ?-; ,-auftrcnguug du
sevm namaha; -befd}affcn~ 
OeH stav mysli n duševní: 
-btnUutg vzdělání (duševní); 
-gcbred}cn vada n choro ba 
duševní; -gegcltluart ducha
přítomnost; g-geitiit:t choro-
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myslný, chorý duchem; -ge< 
ftiirtgeit pomatenost, cho;ro
baducha; -fmftsíla duševní; 
g-ftauf pomatený na mysli, 
choromyslný, šílený; -franf< 
gcit chorobaduchan duševní; 
choromyslnost, pomatenost; 
-nal)ruug po-, strava du
ševní; -pt:obuct plod du
ševní; !l-fd)ll.llld} slaboduch'<', 
slabomyslný; -fdJltJiid}e sla
bost ducha, slaboduchost, 
slabomyslnost; -ftiitung po
matenost; -ftumtlfl)cit tu
post ducha, tupoduchost; Il.< 
tlerll.lltttM ducbem příbuzný; 
-!.lcrltJllttDtfd}aftduševní (du
chovní) příbuznost n spří
zněnost; Il.tlcrluirrt poma
tený n spletený na dur.;hu; 
-bcril.lÍl:ruug pomatení my~ 
sli; -Il.lcd dílo n plod du
cha; -~ercuttnltg roztříště
nost, rozrušení, pomatenost 
mysli; -6uftaub duševní stav. 

geiitig duchový, duševní. 
duchovní; tíbový; _e\\ 5illol)l 
duševní dobro n blaho; _e 
'Sejdjranltl)dt o(b )mezenost 
ducha j _C ~(i1l1ilfe líhové pá
ry; .eg 0)etranl líhový nápoj, 
libovina; _e ilerjii\ite 0)etran!c 
líhové slazené nápoje. 

<Dciitifltcit duchovost; 
duch; lífiovatost. 

gciitHd) duchovní; kněž
ský; geiftlid,lc ~ltltctiOU du
chovní výkon; _C5 'lím! du
chovní úřad; _er ~err duo 
chovní; _er Drben duchovní 
řád; .cl3 medjt právo církev
ní; _er @'tanb stav duchovní. 

@cijtUd}cr duchovní. 
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<Beift1id}fcHduchovenstvo. se čeho; aur ~intragung _ býti 
<Beitau kasoun; -Moci' zapsán n vložen; 3ur ~iutra· 

kladkovnice kasounová. gung _o zapisovaný. 
<Bei6 lakomost,Jakomství, {!jc{IlJ$ prostor(nost),pro-

lakota; mast na prašivinu stranství; komora i nápad 
psí. (dědick:n 

gei&ig lakomý, lakotný; gc{aifeu míru)', klidn}', 
_ merben zlakoměti; uact;l et. trpěliv}', lhostejný. 
_ jdu bažiti po čem, zlakomiti <Belllffen'{jeit mírnost, lho· 
se nač. stejnost. 

gefc1:bt vroubkovaný. <Bcfat1nc rosol(ina), kli-
(ljeffllgte(1:) žalovaný. hov(at)ina, huspenina; žela-
@ehiit; hutni sor(ovina), tina; -fll))íer-el~3eugC1: vs--

úhrabky, úškrabky; -fd}mel' robce želatinových kapslí; 
6C1: tavH' hutního soru. -IHlptC1: želatinový papír. 

gcfU))13elt skupený, sdru- geliiufig zběžný, hbit}, 
žen.,'; _e ~enfter skupená rychlý; 3-m gelčillfige ~aube~· 
okna. jpracf)e zemský jazyk, jehož 

@dllg(e) hostina, hody, jest kdo mocen. 
kvas; složené věci, vrstva. @elú-bCC1:C l'ešetlák líčiv}' 

@diigC1: kaly, sazenina. n barvU'sk},; řešetlačka (v;, 
@eliinbCl: zábradlí, brlení, ~\)igltŮ11Óemu); -erile žlutá 

hrazení; -vaum zábradelník; hlinka, melinit; -gicfjcr mo
-f}llubleiítc madlo; _rUHl; sazník; -fJoÍ5-e~t1:act výta
okraj n Í'Ímsa zábradlí; žek žlutého dřeva; -lllď 
-itiiíiC podpěra madla. žlutý lak; _, u. 9J!ctllllgief;cť 

gelaU!lcn dOJíti, dospěti, mosazník a kovolitec; _, ll. 
dostati 'se k č,mu; snr ~ut> íHoíf)gicfiCC mosazník a mě
já)eibuug _ dospěti k rozhod- ďař; -lUď)t žloutenka; -IUCl" 
nutí; cl. an 3. _ lafim dodati, llClt žloutnutí; -IUUr3Cl cel 

odevzdati, poslati co homu; kurkuma. 
cin (\jejucf) an Ílail Glericf)t _ <Bcln peníze; \lie{ _ mnoho 
l(tlím podati žádost k sondu; peněz; bare1J _ hotové (pení
an bas Glericf)t _be i!fcten spisy ze), hotovost; meiu _ 1mb (\jnt 
soudu n na soud docháze- všechno moje jmění; jcf)\tlcrc\' 
jící; au et. _ dojíti, dosíci _ znaěná suma, mnoho pe
čeho, obdržeti co, dodělati se něz; _ jilr bie Glejangwl1aL)1l1C 
H,o, dopracovati se čeho; e-c z:ajatné; auil et. _ jcf)lagen, el. 
<SaCÍ)e gefaugt 3nr ll5erfteigenmfl 311 _ macf)eJl zpeněžiti ~o; -
věc přichází do dražby; sar etl1nel)mw bráti, vybíratI pe
ll5efiirbewng _be lj3erjon povy- níze; _ jcf)lagen ú jJragm raziti 
šovaná n postupující osoba; I peníze; Heine?, - drobné pe
tn Sťwl1tni>3 \lůn ct. _ dověděti níze; e(5 ncf) \lid _ roften taHen 

vydati mnoho peněz nač; 
3. an _ ftrafen pokutovati 
koho na penězích. 

@eIl:I-aúfuf)r odevzdání, 
odeslání, odvádění, od vod 
peněz i -aúfulJr- feiftuug od
vod peněz; -aúgllúc dávka 
peněžná n peněžitá; -Ilbne, 
rcruug odvedení, dodání 
penězi odnesení penězi_au' 
gebot nabídka peněžní; -Iut' 
gc{egCltgeit věc peněžní; 
-aulllge ulože~í peněz; -au' 
leiije půjčka peněžní; c-e 
_auleH)e 1l1aCÍ)el1 vydlužiti si 
peníze; -llulUeijuug peněžní 
poukázka; _aumeijllug \lůu 
me0r ar?, 8 :ragm ~auf3eit po
ukázka později než v 8 
dnech Sl' 1 atná; -llulUeifuug$
aud úřad poukázkový (pro 
n na peníze); úřad poukazu
jící peníze; -aultlciftmgs· 
cafie pokladna poukázková 
n pro (peněžní) poukázky; 
-llttlUeifmlg$-COU))OU ústl'i
žek poukázky (peněžní); 
-aul1.leifuugs-bCcrct dekret 
poukazuj{ci plat; -antl1ci~ 
flmgs-bicltjl služba při 1'0-
uka,zování peněz n při peněž
ních poukázkách; -Iluluci
fun!J$-gcidJiift l;l5JUkazsvání 
penez; -altl1.le"ltltg$~OU~ 
UIlI denník poukázkov.ý n pro 
poukázky (peněžní); -Iluffage 
poplatek II daň peněžní II 

vpenězích; -aUŤIUllltll náklad 
peněžitý; unnii12en _aUflUQnÍl 
maCÍ)en zbytečně peníze vy
dávati; -ItU$foIguug vydá
vání, výdej, odevzdávání 
peněz; -au$ftt~r vývoz pe-
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něz; -Ittt$flt~):-úerúot zákaz 
vyvftžeti peníze; -Iltt$gllúe 
vydání peněžité; výdej pe
něz; -all$gabcu-erpcl:litiou 
výpravna peněz; -llus~i1fc 
v.ýpomocné, peněžná n pe
něžitá ,-.v-pomoc; -llu$'{jHf$< 
gcfuď) žádost za peněžitou 
v}'pomoc; -ausHefcruug$' 
fd}eht poukázka na peníze n 

na v,ýdej peněz; -bltuf pe
něžní banka; -ÚCbll1:f po
třeba peněz II peněžní; spo
třeba peněz; -bcl:l1:ungUts 
peněžní tíseň; g-bcbU1:ftig 
potřebující n potí·ebn.j'- pe
něz; -bcf}uUC1:, -6cfJiiHuis 
schránka na peníze; -bet, 
fd}(uf$ připojené n pl'iložené 
peníze; voin' ni penězích 
pj"ipojeno; -beitt"llg pÍ'Íspě
vek peněžitý; podpora pe
něžitá; -údof}ltung odměna 
v penězích, odměna peně
žitá; -úefďJaffuug opatření 
peněz; -beíií~ zásoba peněz, 
peníze; -úeftllltb stav pe
něžní, hotovost peněžní; 
-bct1:llg suma n úhm n po
čet peněz; peníze; etn_óetrag 
\)on x stroneu x korun, Sllma 
x korun; -úct1:llgs-cololUtC 
sloupec peněžní (pro peníze); 
-úeutel měšec, váček, vak, 
pytlík na peníze; -úclUilli~ 
guug povolení peněz; -líe, 
!af)hmg zaplacení penězi; 
-bi.i1:fe peněžní bursa; vá
ček na peníze; -bder psaní 
peněžité n peněžné; psaní 
s penězi; -líťicf-couucd o
bálka na peněžní psaní; 
-lít"icf-l.lllfet balíček peněž-
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ll~-ch pStlll i; -flud} kniha pe- -fibeicommij$ svHenství n 

lJěžní; _bud}fii:~rcr"ud. správ- fideilwmis peněžní j -fod1c
ce peněžnÍ knihy; -fliid}fc runil peněžitá pohledávka; 
~~l_ll'ánl,a n:: peníze, pokla~- _gube pe?"ěžitS' d~r; -geba" 
:ll<;ka; -bUlic pO,kuta PeJ!!l- ! rlt!tg ;~pra va, p,en,ez, hospo
Zlt'1 n na penezLCh; -rann I darem. ndkladalll s penězi: 
P?~l~dna ua peníze n pe-I h?:P?dářství peněžní; pe~ 
n~~n~; -CCihHtltc slvovul~ec pe- ll~zm ?~rtlt; -gefler peněz
nezt;~; ;-ec~r$ penezDl kurs; n:~, pUJcovatel peněz; -ge' 
pt'nezl1l ,men.a; -COUr$-6}:!t~I flur pl,atba, peněžní popIa
kursov;;l llst~ko .yenezl1l; tek; íberred)lll!l1fj ber _geliiíren 
-bnrh~\t)Í)en zapu.)eka v pe- be13 '13tl'l!ianteniollbť0 súčtováni 
llpzích, záp~j.?ka peněži~á; plateb ph fondu zásobova
-badctfJer pUJcovatel penez; dm n proviantním: ulllnitteí, 
:-bc+?o't z~loha p.en~žllí; sl?- bare _fle6iiren \)on :l~ed)isgeid)aítť1t 
zet;e pen~ze; -b!clilt~~{ kra- b~~pr.ostřední poplatky (pe 
dez, l?er;e~; -ctll~alJtcru!tg nezlte) z jednáni právních; 
v'y.blr.~n: n IDl~~~ovam pe}:ez,; _gc~a!t zrno n cena peněz; 
-cmfuutte Pl'l,ll11Y penezm, -gemq$ peněžitý n peněžní 
důch?dy ~~n~žní;. -cin!agc požitek, požitek v penězích; 
vklaa penezl1l~; -eu!{cgcr u-, -gcfdliift peněžní obchod, 
vkladatel pel1tlzi -cnma~mc jednání neněžní' věc n zále
p~íj em

v 
~eněz" o vybírání 12 e- žit.o~t peněžní;' -geidJiifts' 

nez; pl'IJmy,.~uchody; -cm' bCl0tglmg obstarávání pe
u~~~tt~~ př~emce. peněz; něžních obchodll n podniků, 
vyberc! penez; -emfd">fuf$ obstarúvání n provádění n 

'\'~oženi pellě.z; vl ož:.né pe- vyř'izovál1í záleži tost.í peněž
lllze;, -~mlir~1tg l)1'l.lem .. n ních; -lJ.cfd]cnf. peněžitý 
obdrzen~ penez; -Cm.pralt' dar; -gclcUld)llrt peněžní 
g~r Pl·íJemce. peněz; -cm~ společnost; -giel.Jigfciteu pe
.p!~ug$-uaťf)tidj.t ~práv[\ o něžní dávky; -gh~t chtivost 
prl,in;u .. n. obclrzer;~ penez; n žádostivost peněz; -f)auile{ 
-eutldJai:Jtguug nahrada pe-, obchod n závod peněžní: 
llěž~tá; -Ct~cbl!ltg vybírání' -fJiiulllcr peněžník; -'fJHfé 
pene~;, -cr.}.Jl~c11 ~r vyděrač pomoc peněžitá; -htftitttt 
\pe!}ez); -cr.}.JrclÍ1mg yydí- ústav (závod) peněžní'_itllH~' 
l'anr..(}:e~lěz); -ctfati náh}~~d~ uaI peněžní denní k ; , -j~.ltU·' 
p~n~zlta; _crltJcr~,))elHJZlty ua[$-bogcu ii6er bel1 l!5er!\1ni 
v~delek; -C~~C~HlI.n~ k'ne. ber ed)ten ~a\)altllaí)-ciflamll 
vyp:-ava J!en!?~lll; vypl~ava arch l?eněžnfho denní ku pro 
pen~~;, -tafl,lftcat ~adelek prodej, r;,ravych havanských 
])fmeZIl! n penez; -faf1cI son- doutmkuv; -lade po,". zasÍ
dek peněz, peněžní soudek; lací Ustek(peněžní); !J-ftH1V~1 

5!G 

"U" pEnézi n co do peněz 9I(I'(Jt tkané pytlíky na peníze 
sporý (voln, peněz jest spoře, beze ŠVU; -;ammfer sběra
peněz jest po sporu); -fnal-1P' tel peněz; -fammluug shir
fJeit bu". peněžní sporost ka, sbírání p enězj -fd)htber 
(volně peněz jest n není po vyděrač, "ydHduch; -fd}ral1f 
sporu); -fcifhmg peněžní skříú na peníze, pokladna; 
dávka, pltlění v penězích, -fdjufil dluh na penězích n 

placení, plat; _lotteric-Ios peněžní; -fdjulb-forllernng 
los peněžní loterie; -miiffct pohledávka peněžitá; _feno 
peněžní dohodce; -maugcI lluug zásilka peněz, peně
nedostatek peněz; -mmt!' žitá zásilka; -jodc druh pe
.))ulatiolt zacházení II naklá- něz; -lortcit-3Cttcl rejstÍ'Ík 
dání n manipulace s penězi; n seznam n zápisník různých 
-marU trh peněžní; _l11arft peněz; -f\.lcculant peněžní 
1I.Jcniger ťna~'p; peněžní trhj est spekulant; -f.}.Jcttbe peněžit), 
méně sporý; -mittel pro- dar; -l,picI hra o peníze; 
středky peněžní, peníze; -iianll peněžní stav; -ffoď 
-miiu;c mince (peněžní), pe- krabice na sbírání peněz; 
níz; -ltotb nouze o peníze, základní jmění, kapitál; 
nedostatek peněz; -lHlH5 -ittafe peněžní pokuta; in 
zpráva II noticka peněžní; e-c -ftrare Nrraf.(en propadnouti 
-l-lachmgs-fcfteu náklady na (peněžní) pokutou; -fudjt 
balení peněz; -l-1afct balíček hrahivost., chtivost peněz; 
peněžní n s penězi; -pau' -ftiiď peníz; -tng den vS'
fd}aI-betrng suma n yS'še I platy, den braní peněz; 
peněžního úhl'l1ku n pau- -ítiigcr nosič peněz; _trii, 
šálu; -l.1ctcevthm Pl,jjímání gel' - logu odměna (mzda) 
peněz; -íHldo-fa17 pošt. sazba I nosičů peněz; -tt~nn$.vort
poštovného; -j:lol1cu položka I a1tsfagcn výlohy za do
peněžní, součet peněžní; I pl'l.WU peněz; -iibcrgaflě' 
-j:loft-fcll~Htng peněžní po-fďJCht oclevzdaCÍ lístek pe
štovní zásilka; -priigct něžní; lístek na odevzdáni 
razič peněz; -\'!ueUe zdl'oj, peněz; -iibetuu'fJnte pl'evzeti 
pramen peněžní; -tcd}, 1 peněz; _iibcrnaf)m$-bcjtiiti, 
nuug účet z peněz, pe- gung potvrzení převzatých 
něžní účet, účtování pe- peněz, potnzenka na pl'ijaté 
něz; počítání peněz; _t'cntcpenÍze; -iibCtfd}ul$ pře by
důchod peněžní, renta pe- tek, zbytek peněz; -iiflel'" 
něžní i -tcjt nedoplatek; I tragung přenesení n přenos 
-tOrre peněžní závitek; -fa' peněZi -mu!auf oběh pe
dlc peněžní věc; -fad pytel něz n peněžní; -umja# 0-

peněžní II na peníze, pytel I bmt peněžní, obrat pe
s penězi; ge\I.Je!.'te _Fiďe Ú\lllC něz; -1t1ttcrfd}{aguug zpro-
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nevěl'ení peněz; _uuter< 
itiií7uug peněžní podpora n 

pomoc; _urfuuDe list na 
peníze; _<, UrfUltlleu< u. 
~)hltctial-gcbarultg h08po
dar'ení TI nakládání TI za
cbázení s penězi, listina
mi a hmotami; _berl}iHt< 
utfie poměry peněžní; _Uet> 
{cf)l: obchod peněžný; _UCl:< 
fel}rs-iHiffeu položka peněž
neho obratu, položka bě~
n.~'ch peněz; _bcdag pene
žitá záloha, peněžit)' příděl; 
_beduit ztráta peněžitá; 
_í.1Cl'~aďUltg obal, 1Jaleni 
peněz: _í.1crvad'ltugS-fojteu, 
_ucri,laďtmgs-i\Jefcu náklad 
n v.ýlohyna obal (na zab~l~ní) 
pen~z; _i)e}~l'cďJmntg. SUc~?
dni penez; -l.Ie1'1cl}Ictl]
f)Hfs-journal (1m Sl:aóaťgej(i[e) 
pomocnv denník peněžní 
pro pro"dej; _bcrtfJcUCl'uug 
zdražení peněz; g_ucrtl:l> 
tcnlle 'l3aplere papíry zastu
pující peníze; _uerltlclMluug 
výměna peněz; -UOtfcl}uls 
záloh" (n" penězích n peně
žitá); _tuiií)tung měna pe
něz; -luedJjel v}'měna peněz; 
_wcd}ief-rcd)mwg účet pe
l1ězoměnný; _Iuecl}sh:t smě
nárník, penčllomčnec;-luccl}S. 
Ict-gcíd)iifi obchod penězo
měnců II směnárníků, smě
nární obchod, směnárnictvÍ; 
_1ucd)sfct - hthcn směnární 
krám, směnárna; -11.1ett cena 
n hodnota peněžní; et. in 
_wnl anídjfaf]eJt vyceniti 'o 
dle hodnoty peněžité; _Ive< 
fcn penčžnictví; _IVltďjCt 

lichva peněžní; _luuÓjcr(el') 
lichvář (peněžníj ; -;iil) let: 
počítač peněz; -~alJhmg 
placení penězi; _~eicl}cn pa
pír (peněžní); _;htS úrok 
peněžitý n na penězích; 
dávka peněžitá; -3ulagc 
pHdavek na penězích. 

@dbc{\-Wed = @elb\uert. 
,~d~iÓjllft peněžné hospo

darstvl. 
gdcgClt položen)', ležící i 

_ iein ležeti, býti kde; mtr ift 
bar~u _, baifí... záleží mi 
na tom, jde lni o to, ab.y.:.; 
nad) ber @5lra~e _ hledlcl n 

vedoucí do ulice; nací) georém 
_e ~oí)UU!lg byt obrácen}' 
k severu; JH _eť 3d! v pří
hodnÝ čas; !luler e-1' @eríd)10< 
óarfeít _ idu býti pod mocí 
soudu některého. 

@cfcgcuncit okolnost, n3.
hodiloistj pHležitost; vůz, 
povoz, kočár; loď; óei _ pE 
pHležitosti, příležitostně; 
jiď) ber _ óebienen, ))ie - ergrei
jen o \tlal)rttet)mel! ponžiti II 

chopiti '3e pH:ežitvsti; 25-m 
_ jl! ct. t]ebeu dáti komu pří
ležitost k čemu. 

gdegenljcitHd) příleži-
tostn}', pi'Íležity, příhodný; 
adv. pl'nežitostné, při příleži
tosti: naL odile. 

@c'fegen{JcUs-gcjcl}cuf dar 
příležitostný n příležitý; 
_geicfíiď)aft společnosG pro 
ptípad; _~ciel)-gdJUug záko
nodúrstvl pÍ'Íležitostné n pro 
při pad; _fjaubd obchod pro 
zvláštní případ; -fanT (Deca< 
jicu) phležitostná koupě; 

Všemu českémučtenárstvu 
dop<Jručuje se sborník světové literatury všech dob 
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Son~ty. - 4. de Amicb Edmondo. Albert .. Povídka-
5. ~lenkiewicz Henryk, Na slunném pobřeží. Noveila .. "
h.-I Va.~era Juan, Pepita Xímenez. Andalúzský román. 
8.- 9. Macha K. H. 8ásně. - JO. Prosper, Dvě 

- 11-13. Ibsen trClnu _ .. 
. . Frant., Tři M. de. 

Lid a panl na Rusi. 18. J. 
- 19. Strakonický dudák. -'- 20.-21. 

Lescaut. ~. 22.-23 Jirásek 
• • "M • 2.L.de MUl:lset A., Novelll'a 

povldky. 20,-2i.Geikle ArchIbald, Geologie. - 28. až 
29. Franlw Iva~, 8~a con~trictor. -- 30./31. Arbes J, 

,Il.krobatl - 62 .. 31. Harte Bret, Oressy. 

Obšírný prospekt zašle se na požádání zdarma. 

člslo. -
Předplatné: na 10 čísel 1 zl., s poštovní zásylkcu 

1 zl. 10 kL 
Světová knihovna je na skladě v každém knihkupe. 
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. íU ~~tro vaniÍsn Oj k lupaedie', ob.~cnicb \ édomiJ~ tf;;~· 
~ncylú~piÍedické vzd~Hrní;~ví .sepf1~~~~i~.a hla"~ě. 

ve VŠ"S'trlúIlloSrit t~?y.! ~om;. ze:Je!l.n\)t.h:vec,q(lvenese •. ~ .. 
stejně,· neb· aspou'prlbllzne steJ!lěyyznatl. vevlceol!(lt~clI.. .' 
vě(@~kych. Tato v8e~trl!;most,r::dkav dobach v8tatově~~<lh, .. 
stala se .'11 době novev-seobegne pl;ttn0lt iÍ. vsnde llózado,: 

. vanoupodminkou,' he~.níž .. ~emilžé~ ob;;táti~ .žá~ufJedn9-
divBC 'bezohlédu .~a.lelloz1vot'11eho zamestnaul.P.roto 
,staly se TI všech 'nárjJdů~Í1cfkJ?paedíe . jakožto p:ej}epšJa<. / 
jediné pro8třeak!)~ . doslI,zen: vsestranné~o vzdělanl:sp.lll~ .. 
nadjiné olJlíbenyml ~p.okraco,:alyvesv~m:zd{)K?m:ter:l.. .. 

Ces.káencyklopaeďle; OttnySJ,ovm.k.nancny. }?~. 
jiznyníehloÍl.~oq č~ké _liter.atul'Y a je dílem yg~utk~ Jlá:;. 
rodnim,jÍJ,kvldno z ,'lehké. rady.8pol!lpracov~!~u;. Ysecky:" 
.obory. věd j~<?UVdl!~Jon:rzastoupeny, .~vla8tes!av ku!' • 
turnihoapo!!tlCkého zlvota;pokrokY't~chmky, ze!I!e~~ls~vl, 
prum~slu, prl~odovědy, ~d~avovědy,. vy~l~d.ky~cestoplsn~.c!I 
výzkumů avsechohoru Mskéh.O?adam~dl~illJ'slu. ..... . 

.•. ·OtevřteOttůvSlovmknancny. kpotrebe,Jak~holt~lI< ;. > 
poučeni 41 dll V ám odpověď na každouotázku.!ro~ h(Jd~e c ..J 

každo1Jpoehybnost, . rozllÍ~tí každý ;sp~r_ .. OtB}v ~!ovUl~",~,:., 
nauěný je. jádremyšechvědom,?stL/ ~ůiena.hll~~it.l.c~lo~>{;~i"'}.· 
kn.ibovnl1.Dej~epr.ednostd!I!llles.b,m a .aodbl!enel.nll~9...... .. , 
dtJpllrUčlllt~jel1 OUuVS.!Ol/~I~. ~allc.nYJdlhl dllma1;l~b!lll.e.1I1l1l1 :.~ ... 

... j~muž sei::odIHí Jríostl v~;Clee~~Y:llb'~slllvansk~llb nitna' 
pódnbíle'dilo . tlllemUZ6;· .<"<; •. 

"Ottů .... . .nauěJ1ý". yycháiívs~š, o40~48 stri. 
()enase.ši~n 36kr. Pro většipoho'dh 'pp .. odběratelu .. · 
přijíínásetéžďpředplatné asiJle: ·nalO ~ešit.1l3.~1\60kr., 
poštou 3'zt 80kr., .ua .2{). se8.7z1., .. postou 7 -zl. 30.;kr.,.· 
na 30 seš. 10 zl; 50 kr.; poštou Uzt':""'Desky na.j.edno· 
tlivé..dHy80kl'.;poštou90kr •. ' '.>.: i >. 

~ Vešk:erésešityádilyjsoll dosud nas~laděaJ~eje 
. ol:ídržeti.též .... n~ m~sič~i ~plá;tk37'~.~ 

• Objedná vky,pHjitná každé ImihIPtPeétví,~ejm~~a~ša~.' . 

.. . Nakladatilství .J.OUyfPr@tB •. ,. 
~ " '" " -- ' ,,~, ' , - ,," ': - ~ i 

gefegentfidj - geHen óló 

-nrfadjcn příčiny nahodilé @clcnd}t(c) hor. hornické 
n příležitostnÍ. lampy. 

gdegcntHdj nahodilý, při- gdhtb mírný; shovívavý' 
hodný, příležitostmi' adv. pří- e-n 5.8eid)!ui~ uad) ber _eiú; 
ležitě; - ber 3ujllide~ul1g při 9Jleíuuug faífen usnesti se ve 
prohlídce n přehlídce. smyslu mírnějším n shovÍ 

@eIeljde(r) učenec. vavějším n dle náhledu sho-
@eIeljrtelt-l.1ercht spolek vívavějšího. 

učen}', učenců, vědecký. gefitt~cu podařiti se, zda-
@cleif(e) kolej, drážka, řiti se,' povésti se; geíuugen 

~olejnice; 5.8erBil1buug<3o_ spo- zdařilý, povedený. 
Jení n spoj ka železniční @eHfpeI šepot, šeptání. 
-~nragc zařízení kolejí, ko- ge{oben (při)slíbiti; při-
leJové zařízení; -(Jtiidelt- pověděti; fid) 3-m _ zaslíbiti 
Illage mostní váha želez- se komu. 

ničnÍ n kolejnicová; -freuo @e!ii!inis slib; přípověď; 
~nltg křížení (se) kolejí' W~legullg h{l -fie(l hr 'l3fíid)t~ 
-fdHene kolej; -fpcrre uza2 eqlt~l.mg slib n (při)slibení 
vvření ~vol~,jí; ":l.1C~!iilthl!ltg plmtl n konati povinnosti' 
(zel~zmcm) spojem koleJní- -forntcl vzorec, znělka slib~ 
ceml; -Illage kulejnicová n slib ovací. . 
váha; -Itledjfcl Hl 3uge0 @cfo(Jung slib, přípověď. 
změna, kolejí při vlaku. )Jc!oďert uvolněný; zky-
~creitprůvod, provázení; prely. 

pruvod, ,ochranná stráž; geHen platiti, státi, míti 
pr?v.o~r;e, plat za pr~vod; cenu; tý kati se koho; nále
ce 1111 ,urad Je zaplac81l1 pro- žeti komu' Cr. -laifen připustiti 
'.'odneho; průvod, družina; IPřijmouú co, místo dáti čemu; 
fld)m~ v -, (sa~vus conductus) .. přestati na čem, spokojiti se 
b.ezpecny pruvO?; ~-u. 1 baB I čim; H11jer 5.8€fud) girt 3911ťlt 
- gelien (vy)provazetr koho. návštěva naše týká ~e vás 
. (!;efett(s)-brief l)l:ůvod~í I náleží vám; roa(j girt! c~ 

lIst, stvrzenk:, pruV;0zlll i I platno! co na plat! ber $Ber. 
--:g~l~ prQVO~~1ei -f!Ilem .--=- trag gift sl;nlouva platí, jest 
-bmr., ,(3U !ffianen) pruvo.dm n I platna; \ml' \uo[qr e>3 _ !affen 
z~roJlll .lIst,. ~ru::?dl1l .!ist I buď tomu tak, dejme tomu; 
pl o z brOJ i -l91em lUl' i!Ilanc~. i lUeltJ1 luh alHí) bie 5.8orauěieJ.;ung 
ll. 9?'~mttol1>31m.í:>~l1geu pru: _ fajjen \uj)f[eu kdybychom. 
vodn~ h~t pro zasllky zbrane i ph;dpokládati chtěli že' 
a stJ:e!lv~; -utfuube prů- a[\3 ct. ,. platiti, pokládati se' 
vodm ~lstllla; -6ettel= -údef. býti pokládán zač' al~ 5.8e~ 

gcfetteu provázeti. ft1itigllllf! _ míti platnost po-
(:í;efeuf kloub. I tvrzení, platiti jako potvr-
Něm.·česká terminologie úřední a právnickáo 
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zen i; e{\ gílt jde o t,o; 7~e~ 
mcdíl platné právo; em @q:f2 
_í: mad)en dáti platnost za
konu; iein med)! .. D ma;llen 
hájiti ,své~o práva, pravu 
svému pruchod n ylatno~t 
zjednati, právo sve pr?v~
dět' právo své k platno stl pn
vésti, uplatniti, vykoná;;ati; 
ť-ll @rllllD _D macf,lťll duvod 
u vésti. ph vésti; Die Umer< 
iafinng' fann tU řeinem ~arre ge< 
gen Die ~[uftart .. ~ gcmad)±. iDer< 
ben z opomenutI nelze mkdy 
odvozovati nějaký důvod 
proti ústavu; Der ~,ert9eibi. 
ger mad)!e geltenb o bhaJ c~ ~o
ličoval dovozoval, uvadel; 
mittelQi Stiage .. b mad)el1 žalo: 
bou provésti, ku platnostl 
přiv~sti co, ž,aloboL~ platnost 
tl pruchod zjednati čemu. , 

@c(tcn))-mad)uug prova
dění vykonávání, přivedení 
k pl~tnostl; zjišťování; ově
řování i _mad)ung bes med)tí3. 
mitteiíl (po )užití opravného 
prostředku. 

@cItuug průchod, plat. 
nost, působnost; - 9a1íen 
platiti míti platnost n prů
chod' 'íft iu _ platí, má plat-
110st;' aur _ 1íri11gen l?r~chod 
zjednati čemu, provest~ :~; 
uplatniti co; k platnost! p;-I: 
vésti co i 3111: _ ge!an~~l1 nabJ;t~ 
platnost~; aufíer",:, lem nemItI 
platnostI neplatIti; (o mincích) 

Mti mi~o oběh n Z oběhu. 
"@cUuugs-bcrcid), .. gcbict 

Deí.\ @e\ef2eíl obvod platnosti 
zákona; -~eit čas platnosti. 

@eHibl:le slib; feierfid)cs 

gcmeht 

sla vnv s lib; ein .. abiegen uči
niti slib čeho; slíbiti co. 

@diiff choutka, chtíč j 
fcine .. e 1íeiriebigen ukojiti 
choutky n chtíče. 

geliijteu; eíl geliiftei mid) eL 
o Hl @egenftaube~ 1) uad) et. 
zachtívá se mi čeho, bažím, 
dychtím po čem. 

@emad) světnice, pokoj. 
@emabf manžel, choť; _ht 

manželka, choť. 
geuutbucu; S, au et. '": upo

menouti, upam~tovatl koho 

nač, připomenoutI komu co. 

@emiHbe obraz, malba; 
.. lltt$ftcIhmg výstava o brazůj 
.. glllletie obrazárna; -biitdl< 
{er obchodník obrazy; .. f)aub· 
fuug obchod obrazy. . 

<Bemadnug meze, hramce. 
gemiif1 pf'iměřfmý, odpo

vídající čemu, srovnalý, shod-
ný s čím; dle, podloe čeho. 

@emiif1 míra. 
@emiifif)eit př~měřenost, 

přizpůsobenost; tu, .. dle, 
podle vedle čeho; nt .. ber 
lBeftim~ullg dle ustanovení. 

gCluiifiigt mírný, umír
něný. 

@emiiuer zdivo. 
ge!lt~ht sp<:le,čn;ý; obecn1; 

vei'eJnYi o,byceJny, o?vykl:y, 
iDh.: 9a1íen md)til .. nemame mc 
společného; auf .. c Si'ofteu na 
společné útraty; bic _e 0trafíe 
obecná n veřejná cesta i bM 
_e ílliof)í (lBefte) obecné dobro; 
tuí! .. obecně, vůbec; bail _e 
moH prostý lid; .. e @e1íurt 
prostv II nízký rod; _er Tag 
všedĎí den; _cr 0010at prostý 
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vojín n voják; .. cr mlND 
sprostá vražda; _e~ lBenel)men 
sprosté chování. 

<J]emctu-a_der obecné pole, 
obcl!1a,j -úelte obecné dobro 
n _blaho; .. Cr5 prostřední kov; 
-tdb :- _uďer; -gebrauď} 
obecný zvyk; společné uží
vání; g-gefiir,did) obecně 
nepeZj)ečllý; -gefiif)did)feit 
??ecmi, nebezpečnost; -ge. 
tuf)f CIt pro obecnost, cit 
pospolitosti, obecný soucit· 
-geií! duch pospolitosti; 
!HJHtig obecně platný j 
"!J!~ubiger o becný, společný 
ventel; -grtWD společný 
pozemek; obecný pozemek 
občina; důvod všeobecný: 
d~vod společný; .. gut obec~ 
11e dobro; obecný n spo
lečn,ý statek II majetek' 
.. f)irt společný pastucha; 
sl?u~a; -r,of5 obecný n sp~
lecny les j .. f)tttuug obecna 
společná pastvina; -iutcreffc 
obecný n společný zájem; 
-fird)e obecný n společný 
kostel; g-fuubig obecně 
známý.j~._{eúeu obyčejný n 

obecllyzlvot; -lHtt,;Clt obecné 
n společné do bro; obecný n 

spol,p;čný užitek; g-uut,;ig, 
!l;ltuflHd) obecně užitečný, 
vubec prospěšný, všeuži
tečný; g_l1iif2ige WnftaH obecně 
prospěšn,Ý II užitečný ústav' 
.. nut,;lid)feit obecná pro: 
spěšnost n užitečnost; -red)t 
právo obecné n společné; 
g-rc~md) obecně právní; 
g-fd)aMtd) . všeškodliv,'Í', 
obecně skodhvý n škodný; 

-jd)ul)) společný dluh; úpad
ková podstata, úpadkový 
soubor; obecná n společná 
vjn~; .. fďtu!buerúpadce, kri
datar; -1tlttt smysl DOSpO
litostní, smysl pro POSPO" 
litost I ~ becný smysl; -trifi 
spolecna n obecná pastva, 
obecné n společné pastviště
g-uMíd) obecně obvyklý: 
všeobecný; g-beritiiubHd) 
obecně srozumitelný; -ttJalb 
obecn}'nspolečný les; .. Iudl:le 
obecná n společná pastva; 
obecné II společné pastviště; 
-luefeu věc pospolitá; celek, 
spclečnost, obecnost; -ttJoij{ 
obecné n pospolité dobro n 
blaho. 

@eměitti:le obec; osada; 
geiftlid)e .. náboženská, du
chovní obec í )uertfidjc _ sv.ět
s~á obec j -abgaúe obecní 
davkR; -abgaúeu - auftf)ei. 
Iug rozvržení obecních dá
vek; -abgaúcu-ciuf)ebnug 
vybírání obecních dávek; 
-aúgeorÍluete( r) vyslanec, 
zástupce obce; -abtijeHltug 
část obce; -aetibrudfianb 
obecní aktivní nedoplatek II 

pohledávka; -iiUefter obecní 
starší; ,staros~a o bce, před
staveny obecIll; -Itmt obecní 
úřad; g .. iimtIid) (od n,)/:) obec
ního úřadu; _amtHd)e Wufíeruug 
vyjádření obecního úřadu' 
-angeliiirigcr přísl ušník o bc~ 
n obecní; -augdegeuf)ett 
obecní věc fl záležitost· -au
ger občina; -anjtalt 'ústav 
(podnik) obecní; -ard)ib 
obecní archiv; -armeu-
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iuititut obecní cbudobinec; I sedící; _líefd)htfs (u)snesení 
_armtu-ftattfenpflcge. péče \ obecní; _be~id obvod, okres, 
o obecní nemocnou chudinu; okrsek obecní; _bote obecní 
_armeu-betforguttg zaopa- posel; _brultltcn obecní 
tl'ování obecních chudých; studna; _lJurgct- občan, 
_atmen _ weien chudinství \ měšťan; _butgerreÓ)t oh· 
obecní; _at~t obecní lékaí'; čanské II měšťanské právO 
_auffagc dávka obecní; -auf- (v obci); _biitgerreÓ)t bet· 
ualJme přijetí do obce; -auf· Ieif)uug propůjčení práva 
fid)í dozor nad obcí li ob· občanského II měšťanského 
cemi; _auffiliJis.reÓ)tdozorčí (v obci); _capUa! obecní 
právo nad obcí; _ausfageu kapitálnjistina; _eaffc obe6-
výdaje obecní; _ausfd)ufs ni pokladna; -caíf egelíatuug 
obecní výbor; _ausfd)U1S- obecní hospodářství poklad-
befd)lujS1:tsnesení obecního ní; _tajie-gefÓ)iift pokladní 
výboru; _ausfd)uis-contJ,le. záležitosti obecní; -caife· 
tcit~ příslušnost II pravomoc jouruaI denník obecní 
obecního vi-bo;-u; -aus> pokladny; _ettfie-fcouttic' 
fd)ufs _ en±\ďjetbuugsred)t tuug pí'ehlídka n skontro
právo o~ecního výboru roz~ vání_ obecní pokladny; 
hodovatI (o čem), l'ozhodovacl _caíleu·coutro{c dohled n3 
právo obecního v}'boru obecn: pokladny; _caffíet: 
v příčině čeho; _ausfd)Uis· pokladník obecní; _tOlllUtifo 
fumtiott úf'adování n úí-ední fiolt obecní komise: _COlU> 
činnost (povolání) II funkce pctctt:; pravomoc obce; _cott

o 

obecního ' výboru; _aus> curreli~-pfíifgt obecní pří
iďJuis-fmtettous-blluet doba spěvnlÍ (phspívací, konhi
úl'adování n funkce obec- renční) povinnost; _cUtatOt 
ního výboru; _altsid)U1S- opatrovník obce; _tladc~elt 
fi17uug schůze obecního obecní půjčka; _Meltcr obec
výboru; _awHÓ)ttfi;,\ -ltJit· ní sluha; _bienft obecní 
ftmgs-treis obor pL1Sol.lllosti služba; _eiaentflnm vlast
obecního v,ýboru; _Ilwl~· nictví obce;~ _cigeutfjumi;,\'· 
fd)ufs-~llfammenicl71tltg slo- 5weig odvětví obecního vlast
žení obecního výboru; _!l1tS' nictvín jmění; _eht!ollttttett, 
lUciiultg vypovězení z obce; _eht·fiiufte obecní důchody; 
_batid)aft obecní. hotovost; _ehuHtfjmen obecní příjmy; 
_lJauten obecní stavby; -be. _eiuquattiC1.'ttttg obecní uby
amte(t) obecní úředník; tování; _cttHaffuug pro
_lJeiltenfteic(t) obecní zří- puštění, z obce; _etfotbet· 
zenec; _lJcl:tiirfnts potřeba uis obec.ní poUeba II poža:
obecní; _beí)in~tle obecní davek; :..faíltWC!l obecní 
úl'ad; _bcHit;ct obecní př'í- cesta (jízdni); _fcIbauffeí)cr 
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obecní hlídač polní' fif'" k' 'v' tei-tedjt obecní prá~; kUll,ye. v'atcellll dbl'lví); -iufajs oby-

b 
v , - a e o ce' ob ' 

arem; -fl Ut obecní OZ8- dlí k ' • , • ecm use
mek, občina' t""u" oPbec ' t' v ' b-tnbeutanum in ven-
.c ' -" u nI ar o ecní' ' " ' 
.tond; -fotbetuug obecní o II ". ,-lagu, -la!lb· 
hledávka' f" .. '.... "'t b P: ~t~e.tt obecní 1:ionba. lio-, ,_ ... ~ .-teUJ o ecnl nltba' . " .. '" ' 
pr!,vo na les; -rtacthm od- honební-lfgu.:--eatt. obecní 
stepe~ obce; -ga$-anfiaft užitek z o ~es, ,-Iagb-uut;eu 
?beCn,l plynárna; -gebiet nitb' ? eClll lonby n ho· 
uzemlobecní' f'rebiet" u .... ".. ' y'h -lttgb-ted)t obecní 
.. JI< t ~ II "-tl. ;J- u""o pravo oneoni' 1';{ • b 
,tu) plel eduzemlobecního' n' r ' - .. get

o 
ec

-gcfmUtdj obecní užívání: ob my's lvec; -fra~fett-eaffe 
_> ll. 63emeinjd)afis w"fb' ecn, nemocenska poklad. 
obecní a společenské ~es c~ nť';r,.;:fttbC obecn~. pokladna; 
-geuoffe ;,poluobčan spy~ - O uJ~tugs - cr~~ttrung v"j', 
lečník obce' '. o mazne prohlasenÍ obce' 
právo obce 'n ;g:~e~tlttme kfihtber~icn obecní pozem~ 
l'~d)tslíarfeit obecnI~l, s;~~: n y;b~7fttjt obec~í povinnost 
mctvi, soudní 1l'avomoc I1!ne i -la1fen· untfage 
??ce; -gejd)iift ob~cnÍ zále. rozvrzem ,o~ecn.ích břemen; 
ZltOSt; -gefÓ)iift$ _ fíif)tuug -1~a·1fq.lnbdelltum obecní 
obecní správa vedení sp' pnVl řJ n vysada tržní' 
va o becuí ch záležitost~, ra- -ma~ uug obecní meze ~ 
let; zákon obecní n o ob'c7~t ~~al1lse; -,matetiar·b(ll'tat~ 
-~etrcibe _ fJ,leiÓ)ct obecní ecn~ zasoba, materiálu; 
sypka obHní; -giebi f 't -matnfcI, matnka obecní: 
obecní dávka' mil ť-r g ~t. -m!lut myto obecní; -lltcfs~ 
bigleit lm )Jiíicfftanbe fein bg:~; attltaft, obecní míra; -ua' 
~lužen obecní dávku' _grl b ll~Clt$-aubetmtg,~měna jmé
clen obce, občan' r~u ehtl~a na obce n obecmho; -natlt· 
ni ce n meze obe~;J 3 - ta(·b~tt!lt~ obecní zásoba 
,'t;;"" bV' b' -:-srunno naturahll II pl-írodnin' ""C' 

uu o cI~.a, o ecn1 poze- f " :-"" t· 
mekj -!lttutbe- be .t~ Ol ga toU obecl1l obbgace; 
rozdělen'í obecních l~oz~~n~~~ ;irtbtttUg °bbecn} řád; -l'!tga~ 
-gut obecní statek' . ' ~ tOU, o eClll orgal1lsace 
lUlÍ,ltug užitek ~b;~~tÍbS; ~b ust~'oJ i" ií:el~fh'l!ts. taife 
statku i -~aft-J,lflidJt Dov;n-. fecl1l V;\ s U~l1l pokladna; 
nost obce ručiti' ~nft 1 -r a~tMet~ttltltaIt obecní za· 
ručení obce n obdc,;{' _f/t tg s aYil;rl:a; ,,;,p~n3ti obecní 
obecní dům; _~auslidlto~~S ~obcl~,-P~!~3et-Otgaltorgán 
ní hospodár'ství; -~Or3(lt1t ) I b~cn~ p,ohme, .obecní orgán 
obecní les' gofóult _ g po IceJl1l; -J,loltbote obecní 
obecní pn{v~ na dr~~,t(d)t I pO,sel(ák) n poslíček; -praH· 

na mtuatC ,obecní rozpočet; 
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-pl.'opiulltious-l.'cdjt obecní tek n, taxa obecní; ,-ta~-gc~ 
právo propinační; -l.'at~ obec- fet; zakon o poplatclCh obec
ní rada; obecní radní; -l.'lltM~ ních; -t~eH část obce; -t~ier~ 
befdjhtfs usnesení obecní ar;t obecní zvěrolékař: 
rady; -rcalitiit obecní ne- -t~~tu~uug rozloučení obcí: 
movitost n realita; -redj~ g-uÍJhdj v obci obvyklý; 
nnngen účty obecní; -redj~ -umfage obecní dávka: 
ltuugs-fii~rcr obecní účetní; -l!mrags-fOr~rrl,utg pohle: 
-rcdjt obecní právo; právo davka obecm davky; -ucr~ 
obce; -rentcu důchodv obec- bauh svazek obecní' sva
ní; -rcpl.'iifcutmd z&stupce zek obcí; -bcrfaffung ústa
obce; -rcl'riifelttan~ zastu- va ,n zřízení obecní; -l.Jcr~ 
pitelstvo n zastupitelství gfctdj narovnání n smír obec
obecní; -fadjc věc n záleži- ní (smír před obecním lÍ.i'a
tost obecní; -fadjucrjtiiuM, dem); -ucl'mitthtugs - antt 
gCl.' o?ecní znalec; -fiiďd obecní úřad smírčí; -bcrmii~ 
o,?ecm vo~ladna(ice); -iaui~ gcn obecní jmění; -íJermo
taHl- htei11t obecm služba gcns-tutcldozornadobecním 
zdravotní; -jdjttfb obecní Jměním; -I.tCl.'mi.igens -l.Jer~ 
dluh; -fdjure obecní škola; luaHuug správa jmění obec
-ldJttr-~aus obecní škola n níh?;, -~!.'riamll!{ullg shro
školní stavení; -fiegcf obec- mázdem obecm' shromáž
ní pečeť; -fit; sídlo obce' dění obce; -I.H~~fteigcrun!1 
obecní sedadlo; -fj.lareajfc o?ecní dražba; -ucrtrťter 
obecní spořitelna; -fj.lcidjer zastup ce obce n obecní' 
ob,~cní sýpka; -ftantrn-íJer~ -~crtretuug obecní zastu~ 
mogcu obecní kmenové pltelstvo; zastupováni obce' 
jmění; -ftcucr obecní dali: -l.J~r!r~tUttfl$'áttfliifullg roz~ 
-jtJuer-511fdjfa!J ,obecní při~ pus tem obecního zastupi
razka, (k, damm); -ftier telstva; -berlUaUer správ
obecm byk; -ftráf-allbro~ ce o,hecní;, -uerl1laHultg 
liut~gs-re.djt právo obc~ vy- obecl1l sprava; -uerltlal" 
hro~?vatJ trestem; -l!raf~ tllug$-jalir obecní rok spráy. 
áuSuÚtmgs-redjt právo obce ní;, -I.toranjdj(ag obecní roz
vykonávati trest(y); -ftraf~ pocet; -bol.'jtanl:l obecllí 
tompeteu6 obecní pří"luš- př'edstavenstvo; -boritalll:ls~ 
r.ost n pravomoc trestní' fuuction$-haucr doba úra
-itrafuOrmicl.'Ultg$-rcdjt prá: dování obecního pí-edsta
vo obce ustanovovati n uklá- venstvaj -l.!oritauhs - mít" 
d~ti ~resty; -ftl.'afl.'edjt obec- gneb člen obecního před
m pravo trestní; -ftraf-fclIat stavenstva; -borfta1thS-uer~ 
obecn~ senát trestní; -ffraffc tHttluortHdjfeit odpovědnost 
obecl1l cesta; -ta~epopla- obecního představenstva; 

-I.JOritauhS -luirfUltgs - freis 
obor působnosti obecního 
představenstva; -borftauhs" 
jllfalUmeufe~llttg složení 
obecního představenstva; 
-uorftcf)cr obecní starosta n 

lředstavený; -uorftegmtg 
obecní představenstvo; -Itla" 
djc obecní stráž; _ltliig-au~ 
ftaft o becní váha; -tl.lage 
obecní váha; -ltlaf)( obecní 
v0lbai _iuaij{-fijrlJcr obecní 
sbor volební j -\l.llllJf-orl:l~ 
Ullug řád obecních voleb n 

pro obecní volby; -l1laf) 1-
redjt právo volební v obci, 
právo k obecní volbě; -il.l!lf){~ 
uoUmadjt plná moc k obec
ním volbám; -ltliifJfcr obecní 
volič; -luii~fer-Iiftc seznam 
o becních voličů; _ltlalb(uug) 
les, lesina obecní; -Iuar))
Iluffef)er obecní dozorce n do
hlížitellesnÍ; -l1lapl.len obec
ní znak; ~Il.lcg obecní cesta; 
-Il.leibe obecní pastvina, 
pastva; -Iucil:lcred)t obecní 
právo pastevní; -Iucihc-ta~e 
obecní pastevní poplatek; 
fl-Iuei)e po obcích; -l1lcfcu 
věci n záležitosti obecní; 
obec; -l1lof)I obecní prospěch 
n dobro n blaho; -l1lolJft~ii~ 
tigfeitg,-auftaft obecní do
bročinný ústav: -óeuguiJil 
vysvědčení obce n obecní; 
-3ujdjlag obecní přirúžka; 
-3ujdJíag - joarna{ denník 
pro obecní přirážky; -~u~ 
ftiiuhigfcit obecní pÍ'Ísluš
nost n příslušenství; -~U~ 
ftiiuhigfeits-geiudj žádost za 
udělení obecního příslušen-
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ství; _~uitiiltMgfeit~ - fadjc 
záležitost obecního pHslu
šenství n obecní příslušnosti; 
_~ulueifullg přikázání obce 
!k) černu; pb kázání (k) obci n 

do obce; -611lCď účel obecní 
n obce. 

@cmctnl)ctt sbor, korpo
race; obecnost, společnost, 
pospolitost; sprostota, spro
sťáctví. 

gemchtfam společn~'; ve
řejný" o,bec,nt;, _C0 ';teííament 
spolecna zaveť; _e '2(ngelegeu~ 
í)eitm společné záležitosti. 

@emcinfdjafi společnost, 
společenství; pospolitost, 
po-, vespolnost; obcování, 
známost., spojení; cl. in _ ]je~ 
Film držeti co Rpolečně. 

gCtttCtn1 djaftIidj spoleěný; 
pospolitý; _et ';tí)eUf)aoer e-0 
@ntc>3 společník, podílník ve 
statku; adv. společně, ve
spolek; _~ í8attede společná 
baterie; _er.l~)(lUiJí)aft společná 
domácnost.. 

@ernetu;dlafHl-auffJebullg 
zrušení společenství n pO
spolnosti; -!Jaff společná 
vazba; _uermi.igen společné 
jmění; -l.1ertrag ber @iitcr 
smlouva o společenství stat
ků; _l1lafb společn)' n spo
lečensk"Í' les. 
@cměngesměs(ice); (s)mí

šení; -fafs hor. nádoba k pře
nášení rudné směsi. 

@ClUCllgfeI směs, mícha
nice, smíchanina. 

gemcffen (vy)měřený; od
měřenÝ, 

@Cllteff cu~cit odměl'·enost. 
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gcmifdJt smíšený; _e <Iuí> ,I _ftimuumg v dobré míře; 
turen smíšené kultury; rost- -itiirung pomatenost. cho
liny; _ť G:f)e smíšené man- roba duševní; -;uftaub stav 
želstvÍ; _er Eng smíšený vlak. mysli. 

@cmijdJt-tuarclt smíšené fficuaj.lj.Jcs-garu ispahan-
zboží; -luarcuf}iiuiller ob- ská příze. 
chodník smišen}'m zbožím; gCltalt přesný, zevrubný, 
-tullrcuf}llltbIuu!l obchod úpln}', jJodrobnJ\ důkladný; 
smíšeným zbožím, "ov. pi'esně, zevrubně, dů-

@emme (hluboce řezaný) kladně, dopodroblla; e-l' _c 
drahokam. Unterfud)ul1g auitelleu udniti 

fficms-fugeI cel. bezoar, důkladnou ;'rohlídku; cl. Í)e~ 
bezlaj. @_eren lJeid)reilJen popsati co 

fficmic kamzík. zevrubně, podrobně, dů-
gcmuu5!Cs ebleí3 Wletall ra- kladně j _e '!rbóHbUl1!3 věrný 

žený drahý kov. obraz; mil _cr ~(út!) entfúmmen 
ffiemiife zelenina; íS'a'6rH jen tak tak vyváznouti, 

fiir c0m:primil'rte~ _ továrna na uniknouti (č,mu); _ genomml'u 
stlačenou zeleninu; -bau přesně vzato. 
zelinál'stvÍ; -giirtuer zeli- ffieltauigfeit přesnost, ze
nářj -f}iiuiller obchodník ze- vrubnost, úplnost atd.; mil_ 
leninou, prodavač zeleniny; zevrubně, přesně. 
-fiimcreicu semena zelin, ffienbarm četník. 

@cmiitf} mysl; 3u @ťmilt~e (Ijeubarmcric četnictvo; 
fiif)ren na mysl přiváděti, při- -abtfJeHuugs'COllUltaulhlVe
pomínati; bil' anfrlelJrad)ten _cr litelství četnického oddě
poboul'ené mysli; ruI)igeí3 _ lení; -augclegenf}citcu zá
tichá povaha; radliiřd)tigee _ ležitosti četnické n četnictva 
mstivost; ~eitigcl3 _ prchli- se týkající; -affijtcu6 čet
vost. nická pomoc n asistence; 

(&jcmíitljriď)fcit srdečnost, -affiftc1t;,gebur plat za čet-
nenucenost. nickou pomoc; -ausfagcu 

<!:lcmiitf}s-att způsob my- výlohy na četnictvo n éet
šlení, povaha mysli; -auf' nické; -bequart!cruugs'a!ts' 
reguug vzrušení mysli; -bc' {agc výdaj na ubytování čet
fdJaffcnf)eit povaha mysli; nictva; -bc6ids-eommaltDO 
-bcroc!Juug hnutí, pohnutí okresní velitelství četnícké j 
mysli;' -gcbrcdJcu vada du- -bc5ids-luadJtmciftcr okres
št'vní; g-frauf duševně cho- ni strážmistr četnick}'; -caffn 
rý, pomatený; -ftallff)eit pokladna četnická; -com' 
choroba duševní, pomate- maubo velitelství četnické; 
nost; -itimmuug l'ozpolo- -biellft,coutrolbudj kontrolní 
žení mysli, nálada; in gnter kniha pro četnickou službu; 

gcltcf}m - @cncraf-

'_gebur poplatek četnickýn _ schválení projednávacího , 
četníka; -!Jcfel; zákon o čet" úřadu; ber ?Sefd)[ufe iu c-r '!ru, 
nictvu II četnících; -tttfí1ector geícgenf)cit muje ber _ ber C6er, 
inspektor n dohlížitel čet- bef)iirbc lluteraúgen roerben usne
nický; -fau6Ici'bicucr kan- sení o věci musí b~,ti schvá
celáí'ský sluha četnický; leno vyšším úřadem; nU ct. 
-fafcrue četnické kasárny; _ crt~eilelt schváliti co. 

-mnunidJaft mužstvo čet- @cucljmigltug~ - efaujd 
nické, četnictvo, četníci; schvalovacl doložka: -crHii, 
-offieier důstojllík četnický; ruug schvalovací' prohlá-
-offieicl's -l:lriifnug důstoj- šení; -crlafs schvalovací 
nická zkouška četnická n výnos; -udJt právo schva
u četníků; _j.Jatl'OUme hlíd- lovací; -idJciu schvalovací 
ka četnická; -poftcu stanice list; -UrfUUDC schvalovací 
četnická; -.j.lojten- COUUltnu< listina. 
bo velitelství četnické sta- gcucigf nakloněný; pH
nice; -poltcufíiijrcr četnický znivý, blahosklonný; ná
závodčí; -pl'iifllUg zkouška chylný, hotov}', ochotn)' 
četnická; -tagHn odměna II k čemu; _ iťÍn ct. 3ll t\ll1ll hotov 
taglie četnic1iáj -bcrorD' b},ti učiniti co; S. 3ll cl. _ 
uungs -Mntt věstník čet- l11aCfJeu přiměti koho k Čemu. 
nický; -bedrag smlouva ffic,+tcigt6cit náklonnost; 
o četnictvu; -bol'mcdlJudJ _ 3ll Uliemctungelt náklonnost 
záznamní kniha četnická; k pÍ'estupi;ům. 
-scugcugebur četnické svě- geucml všeobecný, po
dečné; -5ufa gc přídavek všechn3',generálnLjenerální. 
četnický. fficucraf jenerál, generál. 

gCllCf)ttt příjemn.l\ vhodný; @CUCrnhlbrcdjultllg cel-
_ [)aíten o fÍ1lben schváliti co, kové súčtování; úplné vy
přivoliti k černu, za dobré pořádání (se); -ubboent ge
uznali co. nerální advokát; -agent 

@cneljmf}altclt, fficuef)m> hlavní jednatel; -agentur 
f)altultg schválení, svolení. hlavní jednatelství -am' 

gc1tcl)migcu schváliti co, 1tcftie všeobecná amnestie; 
povoliti co, dáti svolení k čemu; -Ul'5t jenerální lékaí' !štábní; 
ť- l' ?Sitte _ vyhověti proshě, _aubttor jenerální auditor; 
Hl lBorfd)!ag přijmouti, -bCbOnmiiď)tigtcr všeobec
schváliti návrh j ber lBcricf)t 11ý n generálnl zmocněnec; 
l1'irblUr _bm Sťenntnió [lenom' -bHaU5 hlavní bilance II roz
mm zpráva se bere na vě- vaha; -cOuultcmDO jenerální 
domí a sch ,'aluje se. velitelstvÍ; -COUfCl'CUB jiir 

fficucljmiguug schválení, Wlajj ll. @l'l"t'icf)t generální kOll
svolení; aúl)anblung~lieI)iirblid)e ference pro míry a váhy j 



554 <BcucraI- - <Bcncm{-

-couful generální konsul; -probc generální n hlavní 
-touto hlavní účet; _Dcbattc zkouška; -probier-amt hla\"-
povšechné rokování; -llcl:lot ní n generální zkušební úřad: 
hlavní sklad; -llircdiolt -promrator am ~affatiůn{j[)cje 
ústřední n generální n hlavní generální prokurator při ka
l'editelství; -Directi~uscaffa sačnÍm (zrušovacím) dvoru 
fiit 'ra6affal.irifm unb Cí'llllóiuu(ltl. soudnim; -prOCutatur ge
amier pokladna ústředního n nerální prokumtura; -pro< 
generálního ředitelství pro led celkový n generálllí 
tabákové továrnv a vv- projekt (plán); -probiaut
kupující úřady: v -l.lircctor meiiter nejvyšší správce zá
ústřední n generální l'editel; sobáren; -quarHcr-ntciftcr 
-cdafs výnos jenerálský; nejvyšší ubytovatel; -Iluh< 
obch. _erfaíi3 e-r 0d)ufb úplné fUltg závěrečná n konečná 
prominutí dluhu; -fdll· kvitance; -ratl) (ber liítAlll~l' 
;cugmeiiter nejvyšší polní íSan!) jenerální rada; -ted) < 
zbrojmistr; -fiscaI gene- ututgs-Dit:cdotium nejvyšší 
rální prokurator; -frage ředitelstvo účetní; -rdl1tcr 
všeobecná otázka; -geuoar. hlavní n jenerální řečník; 
mcric - lufpcethm jenerální -fd)mef51mg hor. tavení růz
inspekce n dohlížitelství nad ných chudých rud; -fiaats
četnictvem n četnické; autua!t generálni prokura
-gl.'otmciitet nej vyšší n .i e- tor, nejvyšší státní zástupce; 
nerální velmistr; -~ljvotl}cf -liab jenerální n hlavní štáb; 
generální hypotéka (ntohující' -fta.bs-al'i5t jenerální štábn i 
se na veškeré jmění zastavitelo\·o); lékaÍ'; -ltabs-d)cf náčelník 
-iufvcctiOlt nejvyšší dozor; hlavního n jenerálního štábu; 
generální inspekce; hlavni -ifal.is·offijicr důstojník hla\'
dozorčí úřad; -htfpcdUt ge- !lího n jenerálního štábu; 
nerální inspektor n dozorce; -fnlJct-iu!CUllCut generálu i 
-tutcubaut jenerálni inten- superintendent; -ltJttohc ge
dantj -lade celková n gene- neráll1í synoda; -uufoften 
rální n přehledná mapa; celkové útraty, celkový ná
-hicgs-commiffiir nejvyšší klad; -berfammhtttg valná 
komisař vojenský; -fauOtag hromada; -bctfamm!uugs
jenerální n valný n společný protofoU protokol (zápis> 
sněm; _majo!.' jenerálmaj Ol'; o valné hromadě; -bicar 
-mHitiir-caiie hlavní n vše- generální vikář; -boUmad)t 
obecná pokladna vojenská; zmocnění všeobecné n ge
-j)iid)tcr hlavní pachtýř; nerální, jenerální plná 
-paufd)a!e generální výmě- moc; -ItHtrcu-couto celko-
rek n úhrnek n paušál; -poft- vý n všeobecn)' účet za 
auli hlavní úřad poštovní; zboží. 
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. <BcnctaHa otázky vše- gcuiCfiClt U-, požívati č,bo ; 
obecné n obecné. &d)tung - býti u vážnosti; 

gcn~ranficrct.t z(vš~)obec- j5reif)eit - ,b.ýti, v.?~ný; met< 
Ďovatl, generahsovatJ. trauen ':. mltl _duvelu. 

<BcucraIS-taug hodnost <BCU!1!C .hní~do. , 
generálská; -uuifotm gene- II <Bcmtaha udy. pohlavr;l; 
rálský stejnokroj; _tuurOc (bet:u 9JCalt1:e) plodldla; (bet111 
hodnost o'enenílská. I llletbe) rodIdla. 

<Bcuet~tiott pokolení, ge-I, @cuo~meuc; baS:; - vz~t~~. 
nemce; (z )plození., 'I <B,cu~l1 ~ v drul~, sp~lecJ?-;.k, 

gcnerc{( (vše)obecny, pod1ll1lk, uca~tr:lk; <Bcl}o1,ltJ.t 
gcucros . velikomyslný, I družka, spolecl1lce, podllmce, 

velmi štědrý, velkodušný. I účastnice. .• v 
gcucfcu po-, uzdraviti se, \ @cuoffcnf.,d)art spo~ecen: 

ozdravěti; jeiner lllunben _ st,,:?,. sdruzem, druz~.tvo, 
vyhojiti se z ran, v reg:ltnerte - ~nt 6etd)runfter 

<Bcncfis vznik, původ; de- ,~aTtU!lg ~apsane spole~enstvo 
jiny vzniku; genese. I s rucemm o bmezenym, v 

<Bcnciult!l uzdravení, vy-I <BCttoffcufd)aficr spolec-
stonání; ln _ 6egriffen jetu! ník. ., . • . " 
pozdravovati se; -s-faU po- \ . gCltťlHCufd)~ftltd)e ,9-,erťt" 
zdravení uzdravení. i mgnu(l spolecenstevl1l spo-

gcltetifd) genetickf. v !jení n sdru~ení; 
fficucl.lcr jalovcova koral-I <BCltOffculd)arts-tlusfdlUfs 

ka. v výbor spole~enstva;, _ba~f 
<Bcnfer <ronbcutton Ze-I banka 3''polvecenstevl1l; -vbet• 

nevská konvence. I trag pl'lspevek ~e spole~en-
@cuiď vaz; bai3 _ bred)en stvu;, -:l.irauCrCt spolec~n-

zlomiti si vaz. I steVl1l pIvovar; _brcuuetcteu 
<Bcuic veleduch; důvtipná společenstevní lihovary n 

n moudrá hlava; ženijní vi~opalny; _firmll,?rma sp~
s bor voj enský. lecenstva n spolecenste!l1l; 

@Cute-corps ženijní sbor; -gcbut pop~atek spolecen
_llitcetiolt vojenské ře~itel- ~tevní; -jJcnd)t_ soud, spole
stvístavebnÍ' _felo-batmUou censtevl1l; -!lclci; zakon o 
polní prapor Ženijní; -trut,lt,le společenstvecl1; -gUco č~en 
s bor ženijní. společenstva; -lIaus du.~ 

gcuictcu překážeti, vaditi společenstva; _fraufcu-cal1 c 
komu' fid) _ ostýchati se. nemocenská pokladna spole-

,,~uicfibar požívatelný, čenstva; -mUgIJcO člen sp<:-
jedlý. lečenst~a n druzstva) -tegt' 

@cuicfibadcitjedlost, po- ftCt reJstřík spolecens~ev; 
žívatelnost. -tarc poplatek ke spolecen-
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"tvu" společenstevnÍ; -bcr· geltiigfa~ usvokoj~jícívse 
linul:! svazek společenský n málem, stndmy; _ 1em p~'.e: 
společenstevní; _l.Jetmiigclt stávati na svém, SPOkOJItI 
jmění společenstv::o:;, v -~et· se málem. 
fammluug shromazaem qcuugtf)ucnl:l dosti činící, 
schůze společenstv~; -b~r. vyhovuj ící, uspokojující. 
traA smlouva spolecens~'!; n ®euugtf)Uttltg dosti(u)čí
společenstva; -s!Ucď ucel nění' -lleben zadost(u)činiti, 
společenstva. dáti 'zadostučinění. 

6lcnre-bifh obraz ze ži- h t" 
b V'). _ GeDus rod, dru ; .,..a-C 10-

vota (o raz zanrovy ,-Uta- . d' h v lob . faut kup 
lCt malíř žanrů (genrů), gen- Dl: lllv jla. d .3' hu-
rista. ln oupe e vo

lU . vo • , 

®cntdcsgrun JShljlferop)b.· v ~~ul!fs poz~tevk.' ~OZIVa~l, 
ftanuat) c,L }~len. Genteles ~~lvan!; r?z~OS ! ~m -(1)e 
(cíničitan meďnaty). lem uZlvatl c'ho, 1111 -(lle 

®cutillttiu hořcová hořči- e-:.r, 9Ia!llraÍl1.1ol)Ullug ftet~en ,po-, 
UZlvatl bytu (naturalmho), 
míti byt naturální; au~ bem 
_(De e-ř lj3ellfion trelen přestati 
bráti výslužné n užívati vý
služného; -adHel, -UtWd 
požívatina. požitina, potra
vina' -redjt právo užívací 
n poiívací; -fd)eiu list uží
vací, list na požitek. 

na. 
®cnue;et 2Beifi cel. běloba 

.ianovská. 
getmg dost(i) čeho; _ baran 

dosti toho i _ barem l)aben přestá
vati na čem, spokojenu býti 
čím; 3. nicí)t _ loben fOnHeu ne
moci vynachváliti koho. 

®cnuge dostatek; uspo
kojení; Dem (Sieie/Je _ tl)un zá
konu vyhověti n dostáti; 
3-111_ leiftm vyhověti, zadost 
udniti komu; bm ~u?'gaóm _ 
leijtm v.ýdeje zapraviti n 

(u )hraditi; e-r ~erll.fli~)tullg gc. 
jcí)ic!)t _ povinnostI .Jest v.y
hověno, povinnost jest ,spl
něna, provedena, vykonana; 
-Iciihmg dosti(u)činění, vy
hovění, dostání čemu. 

gcuUgcn stačiti, dostačo
"ati. postačiti; S-111 _ uspo
kojiti .hoho; -ll dostatečn}'; 
uspokojiv.!,'; adv. dostat~čně. 

genugjllUt dostatečny. 

@enuffe-jtanl:l stav po
žitkův. 

®el.ll:liifie geodesie, země
měrství. 

!'lCl.lhiHifd) geodetický, 
zeiněměl'-ický. 

geognosie, @cognofíe 
zeměznalectví. 

®cogtaíllJic zeměpis. 
&col}lJbrograílljie zeměpis 

a vodopis. 
@eolťlg geolo.lf, země

zpvtec. 
. @eofogie geologie, země-
zpyt. v VV'V 

@cometcrzememenc, geo
metr. 
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. ®eomdrte měřictví, geo
metrie. 
@eílaď zavazadlo; -auf. 

ualjme přijímání zavazadel; 
-llu,Sgabe vydávání zava
zadel; -bcfihllcruug doprava 
zavazadel; -befiirberung!3-
fd)ein list na dopravu zava
zadel; -conhudcut průvodčí 
3U,vazadel; -C~ílchitil.ln vý
prava zavazadel, vydávání 
zavazadel; -frad)t náklad 
zavazadlový; dopravné za 
zavazadla i _. ll. ®Uterllbfet~ 
tigung výprava zavazadel 
a zboží; _. ll. ®Uter-cm. 
ílfaugsfarte list přijímací 
na zavazadla a zboží; -rebi. 
fiou prohlídka zavazadel; 
-fd)eht list zavaz~~.l0vý, list 
na zavazadla; -!huť zava
zadlo, kus; -triigcr nosič za
vazadel: -trager-tarif saz ba 
pro nosiče zavazadel. 

®eílaďs- (viz tiž &eíliiď-) 
alifertiguug v.ýprava zava
zadel; -tumaljme. T;,řij ín:ání 
zavazadel; -bcgtlff pOJem 
zavazadla; -beÍluageu žel. 

pHdaný n přídavný vůz za
vazadlový; přívoze k n pavůz 
zavazadlový; -hicuft služba 
u zavazadel; -frcigell.lid)t 
volná n nepoplatná váha 
zavazadel; -fatrcu vozík na 
zavazadla; -řarte lístek na 
zavazadla; -made známka 
na zavazadla; -taum skla
diště zavazadel; -teeepiffe 
stvrzenka n recepis na za
vazadla; -tarif sazba na za
vazadla, zavazadlová sazba; 
-trausport doprava za "a-

zadel; -trausílorts·geliiit do
pravné za zavazadla, popla
tek za dopravu za vazadel; 
-ubergell.lid)t nadvažek n 

převažek zavazadel; -Uber. 
ttaguug přenesení zaYa
zadel; -!Uageu vůz zava
zadlový, vůz pro náklady n 

nákladní. 
<BeVffl.lgeul)dt zvyklost, 

obyčej. 
®eílriige ráz; otisk, znak, 

známka; ~ereiltM~a(er tní1in. 
bifcí)ťlt _~ spolkový tolar tu
zemského ražení n rázu. 

g(e)rah-aus zrovna, pH. 
mo: ®-fuf)ruttg přímé ve
denÍ; @-fUljruugs - ftaugc 
vodidlo; -Iaufig přímý, pří
mo běžící; _Hntg přímo
čar.)', rovnočarý; -~U přímo, 
zrovna. 

!Jetah( e) přímý; rovný; 
.,.. ílinie pHmka, přímá čára; 
pokolení přímé; _. @5Ul11l11e 
rovný počet; _ Eal)l sudé 
číslo; adv. právě, zrovna. 

®etabe něm. pro ženská vý
bava. 

@eraut obchodvedoucí. 
®etiit6(e) nářadí, náčiní, 

nádo bí; -fammer komora 
na nářadí. 

gCtatljen; au, aui o in et._ 
dostati se kam n do čeho; 
octnouti se kde n V ěem, 
upadnouti do čeho; tll lEerfall 
- klesati, scházeti j bas ~rbe 
ift an ben @5o\m _ dědictví 
přešlo na syna; au\l ber íBaÍ)1l 
- vyšinouti se z kolejí; 
in @5Ú)nlben _ zadlužiti se, 
zabřísti do dluhů; in' s @5toďen 
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- uváznouti; in dne aeitl1:eilige žeIvužnJ'; -~ctricli, -gcfdjiift 
ileotí>íage _ octnouti se v do- kozeluzstvr. 
časné nouzi; in etrcit _ do- gcrcdjt spravedlivý; vhod
stati se do sporu; in lBerfllft _ ný; 3-m _ merben učiniti komu 

ztratiti se; _ (gnt _) podařiti po právu, dáti náhradu komu' 

se, povésti se, poštěstiti se: ť_r ead)e _ )l)erben dosti činiti: 
fc!,1!ed)t _ nepodařiti se, nepo~ vyhověti č,mu. • 

vésti se; adj. zdárm", pO-, <Bcrcdjtigfcit spravedl-
zdařený; adv. radno, vhodno; n9st, spravedlivost; opráv
e~ )l)ure fiir if)n _cr udělal bv není, právo; _ )l)iÍ)erfaf)r~t 
lépe. " lafien ,činiti .komu po právu II 

63cratl)cltHlf,f; auf!J - na za pravo, zjednati komu prá
zdař bůh, maně, bez účelu. vo. 

<Bcriifl)fdjaft nářadí; ná- (!.lcrcdjtigfclts-gcfiil)l cit 
dob~~ n~činí; -cn-eonto účet p~~ spravedlnost; -Vffcgc 
z naradr. pece o spravedlnost. 

gcraum; -ť 8eit drahný (!.leredjtmadjung, 63ercdjt' 
čas, ~á':.ný, čas, dávno; jeit Itlerbeu o~pravediněllí. 
_er 8elt uz davllo, ode dávna' <Bcredjtjame oprávnění, 
l)&r _er 8dt před dávnem. 'právo; spravedlnost. 

gerii~tl!~g, prosto,rn:í:. pro-II <B~t'CDC pověst, řeč; po
stranny sIry rozsahly. roz- mIm a., 
lehl v.) , . gcrctdjcu působiti, přispěti 

~feriiumtc kopanina, pa- k čemu; ,býti, sl?~žiti k <emu; 3um 
seka, m.ýtina. průseč. cesta lBortl)etle - by tl ku prospě
prosekaná lesem.' ?l;m; aum v®d)aben _ býti na 

<Beriiujdj šramot, šustot, uJl111!' Ull; ~kodu; aur ®d)aube 
chřest šelest - puso bItI hanbu n ostudu. 

<Berb(e)-faú'rif koželužna; . v <Berei5tl)eit yo-, rozdráž-
-lol)e koželužské tříslo' ~enost, rozkvasenost, popud-
-ffoff, -fuflftlUt3 tříslovina: lrvost. . ~ " 

<Berlier koželuh' (iffieir;_) s.ercuen, C0 gereut mld) h-
" h'V "p tUJl Jlrc ar; -gefcUc tovaryš ko- rli t . v. 
žeJužsk{" ge'"'' €." k ~ _ ~ereu novIna, klucma; 

, , J' -. "" .. r ... " oze myt, paseka. 
luzstv!; -!v0f)-ltllv~*,fc stoupa <Berf)ali poručník 
na kozeJuzske tnslo: -Itlerr. m ,h "fA". . v. , 

3cug-madjer hotovi tel kože- ~et:)aV Ul aft porUC~tCtvl. 
lužských nástrojů. <Be~~djt ~oudj orbeutrt~e!J -

, v' v. soud ra.dny, aU13crorbeltthd)e~_ 
v <B~rberet kozell!:-:stvJ, ko- soud mm10řádný; 6eiollbere~_ 
zeluzn,a; -lllijaf(-vl)al~hI~t ob- soud zvláštní; jJribifegiertei3 _ 
chodmk kozeluzskyml od- soud výsadný' _ J. II. Sll' 
padky; -1l1t{llge zřízení ko- ftana soud pr~é, c1r~hé sto-

líce; 6enac!ióarteil _ sousední 
soud; du _ gíeic!ier @attnllg 
soud stejného druhu; c-e 
f5ad)c bor _ óriugen předložiti 
<o soudu, odevzdati co sou
du; 3, \)Ot _ forbem o rabeu 
pohnati lwho k soudu n na 
~oud; 3Ulll _ ftel)cu státi 
k soudu; _ Uóer 3, í)arten sou
diti koho; umer _ ftelím, bem 
_c U6ergelJen odevzdati soudu 
koho; mil 3. bor _ fteljen sou
diti se s kým; bOr _ eric!ieiuen 
"táti k soudu, dostaviti se 
k soudu; 3. bor _ ftelím po
hnati koho k soudu; dn _ tft 
ml ber ~hl,;silóung ber @erid)t,;so 
('adel! gel)iubert soud nemůže 
vy konávati soudnictví. 

geridjtlidj soudní n soudu; 
_e ~u;'jiafle udání n výpověď 
před soudem; _cr @e6raUd), _e 
03e6raud)naljme soudní u potře
bení, soudní potřeba, použití 
n upotřebení u soudu; _e~ 
lBerfaf)reJl soudní řízení; 
_c lBerjoíguug nastupování 
pořadem práva na koho' 

soudní stíhání koho; _e iffioli~ 
l\ll11g!Jfiinbiguug soudní n práv
ní výpověď z bytu; _ fiiubi, 
gen dáti soudní n právní vý
pověď; ,3. _ 6efaugeu dobý
vati právem n soudem čeho 
na kom; _ ucrfolgen do bývati 
právem n SOUdeln čeho na kom, 

nastupovati na koho pol'adem 
práva; soudně stíhati koho; 

S. - uůríabm k soudu pohnati 
koho. 

<Beridjts - abgeotbnder 
soudní zřízenec; -alit~ci, 
htttg soudní oddělení; ':'att 
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soudní list.ina, spis, akvt,; 
-aDjuuct soudní pnruCl, 
soudní adjunkt, přísudÍ; 
-arreit soudní vězení; -ar~t 
soudní lékař; g-iir3tlidjer 
:vienft služba soudního lé
kaře; _aqt!id)e lBerrid)tungen 
práce n úkony soudního Jé
kaf-e; -li aul soudní lavice; 
-licllmte( r) soudní úředník: 
-licDicute(r) soudní sluha; 
-bcfef;{ soudní rozkaz; -lil> 
l)iirhe soudní úřad, soud: 
-licifiijer příseda, přísedící 
soudní; g-liefannt (u) soudu 
známý; -{Jejdjeih soudní vv
měr; -lie~íd soudní okreš; 
-Ďotc posel soudní n od 
soudu; -lirandj obyčej soud
ní; _ll. 6:affatious-l)of soud
ní a kasační dvůr; -djemtfer 
soudní chemik; -ťommtffiir 
soudní komisař; -commif' 
fiou soudní komise; -com. 
vcteu5 při slušnost n kompe
tence soudní; -hieuer soudní 
sluha; -eib přísaha soudní' 
-eiutl)eHung soudní rozděle~ 
ní; -e~eeutor soudní vykona
vatel; -fcriensoudní prázdni
ny; -forme{ soudní formule: 
-!,lang soudní pořádek; soud~ 
mjednání i -geliiiuDe soudní 
budova; -gelinmdj soudní 
zvyklost n obyčej; -geliiireu 
soudní poplatky; -grctt3C 
hranice soudní n soudního 
okresu; -l)aUe soudní míst
nos t. n síň; -barter sudí; 
-{Ja!tuug souzení, soud; 
-banben j au -lianben erlegen 
složiti k soudu; -l)an~ sou
dovna, soud, soudní budova; 
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-ÍJl.1f soud sborov;ý, soudní nictví; ... prat; místo soudní, 
dvůr: _l)oí be~ Gield)worenen~ sudiště; -pra~i$ soudní pra
í1erid)ťe~ sbor soudců, .soudní xe n cvik; -prl.1tl.1foU soudní 
penát při porotě; -f)of-ptac' zápis TI protokol; -rcpcrtoitC 
fibcllt předseda sborového soudní repertoar n pořad; 
soudu; -l)of$ - gtulllllmdj, -faaI soudní síň; -fad)c 
fíHjrct knihovní n listovní soudní věc; -fdjtanfc soud; 
sborového soudu; -1i 1.1 f' -fdjtcillet soudní písař; -fic' 
fprettgd obvod soudního gel soudní pečeť; -ftlllmg 
dvoru; obvod sborového soudní sezení, zasedání "ou
soudu; -inl1tnetion návod n du; -iPradje jazyk soudu n 

navedení pro soudy, soudní soudní; -fprengef soudní 
instrukce: -htÚclltar soudní obvod; -l1anD soud přísluš
inventář; '-fan51ei soudnice, ný pro koho n V příčině č,ho 
soudní kancelář; -fau3fci, n koho (s, stano"hka soudu); pO
lleamfc soudní úředník kan- vinnost státi k soudu, pří
celářský, úředník soudLí sluŘnost k sondu, podro
kanceláře; -lade soudní ma- benost soudu (se stanovÍska ob,. 

pa; -fojten útraty n náklady "nstva); alIgemdner _ftanb obec
soudní; -fojten'Úcr5cidjUt$ ný soud, obecná povinnost 
seznam soudních útrat n ná- st.áti k soudu; 6efonberer 
kladů; -foftcu-borjdjuf$ zn,- _Hanb příslušnost zvlášt
loha na soudní útraty: -rei~ ního soudu, povinnost státi 
tCt správce soudu; 1.' f. lBc' ku zvláštnímu soudu; f1l6[i, 
3irť~gcric(lt~abjllllct (I. ť. ®ericf)t~, bičirer _ftanb soud podpůrný; 
abjl1nct) af{i ®edd)t~lciter.c. k. ří- _ftanb ber ®egenfeitigreit soud 
dící pi'Íručí okresního soudu vzájemnosti; úd e-m ®ericf)te 
(c. k. soudní pHručí); -focai fdnen alIgemeinen -f!anb l)aÓen 
soudní sín n místnost; -oú' b},tj povinen státi u obecué
rigfcit ,soudní vrchnost; mu soudu; ód bcm ®erid)tc, 
-l.1bfetbalt5 soudní zvyklost; 6el lueld)em tcr 5Scffagte jeineJl 
-orDltuUg (® .• D.) soudní alIgemeinť1t -ftanb fiat u soudu, 
řád (s. j\)i -orgauijattou k němuž žalovaný státi vše
zřízení soudu, soudní orga- obecně jest povinen; jih e-c 
nísace; -orgattifatil.1uz-gc' .íUage if! dll 6eionbem -ftanb 
iCll zákon o zÍ"Ízení n orga- 6d e-m ®cricf)te liegriinbet pro ža
nisaci soudů; ~organiite' 10 bu jest příslušný soud ze 
rmtg$ - eommiffhnt komise zvláštního důvodu; -jtattD$' 
zřizující soudy; -ort místo c!aufe[ klausule n doložka 
soudu, místo soudní; -pcr, o příslušnosti soudu n o pří
fou soudní osoba; -petfOllaI slušném soudu; -fteUe su
soudní personál D úřednictvo; diště, .místo, kde soud se 
-l'f!egc správa soudní, soud- koná; místo soudní n soud-
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covské, místo u soudu; -itm· gcriercu ftdj chovati se, 
ftaulI nejíti práv, příročí vydávati se za koho n co. 

soudní, soudní poklid; -ituúe gedng malý, nepatrný, 
soudní síni ~-tafc{ soudní skrovný; bon _cm lBefange 
deska n tabule; -tag den II epatrný, málo důležItý n 

soudu; den soudní; e-lt _tag závažný; _er ~reil3 nízká ce
anber,Ul11ten položiti, ustano- na; ~ente bon _cm ~tante 
viti den soudu, sro čití stra- prostí lidé; cl. _ fd)čif2en ne
nv k jistému dni; -tarc vážiti si čeho, podcenovati co, 

soudní poplatek; -tcrmin pohrdati, opovrhovati 'čím; 
soudní termín, soudní obdo- _e llliaren špatné zboží; _ftel3 
bí; g-iillHdj u soudu obvyk- ®eboi nejmenší n nejnižší 
lý; -unfojteu = _Mlen; -bcr' nabídka. 
fa~ren soudní řízení n jed- ~eting-adjtultg podceňo
nání; -bcrfaffuug zřízení vání, opovrhování čím; g-fit, 
soudní; -úet~attblung soud- gig nepatrný, nevýznam-
ní řízení, projednání soud- ný, malicherný; chabj"; 
ní; -lJcrlUaHcr, -bcrlUc' g-fiigige íRed)tllfad)e11 veCl 
fcr správce soudní; -tJoff~ právní (soudní) nepatrné; 
3ie~ct soudní vykonavatel; g-filgige ®efd)aíte slabé, ne
-borjtattb. -borfteljcr před- patrné obchody j -fitgig, 
stavený soudu; _Itlcfcnsoud- lcit nepatrnost, :malá cena; 
nictví; -5CitUUg soudní no- anljaftenbe _fiigigfeit bei3 2ínge, 
viny j -~cttge soudní svědek; 6o!c>3 bure_ trvalá chabost n 

_3CugcU·amtfunkcesoudního slabost nabídky; -íiigigfeit bes 
svědka; -3ugelj3rigcr Pří-llBetriebC>3 nepatrnost závodu; 
slušník soudu n soudní j !I-gaWg neobsažný, málo 
-3uftihtbigfeH příslušnost obsahujlCí, méně obsahujícÍ, 
soudní; -3lUaug soudní do- menší co do obsahu, méně 
nucení, donucování. v sobě držící; !l-fiaítigc!3 ®e-

ffieádjt~barfcit moc soud- wicf)t lehčí závaží (nepravé); 
ní, pravomoc soudní; soud- g_f)aítige!3 mcafi menší (nepra
nictví; _6adeit ber ~IltgcftclI!ett vá) míra; g_gef)artige mWn~e 
ber l)'lnan3111ad)e soudní pravo· lehká mince; -ljaHigfeit ne
moc nad zřízenci finanční obsažnost, nepatrnost, malý 
stráže, soudní pHslušnost obsah, menší obsažnost (mí
v příčině zřízenců finanční ryj, menší objemnost (vá
stráže; _óarfeit in ~[)e\acf)en hy); lehkost (mince); -l)a{, 
soudnictví pravomoc tung podcenování, opovrho
soudní ve věcech manžel- vání; IJ-fdliit;CltD pohrdlivý, 
ských; _6arfeit auílil6cn pra- pohrdavý; g-fdjiiJ;ig bezcen
vomoc soudní konati n vY- I ný, nepatrný, laciný j s opo
konávati. ,vržením, pohrdlivě; -fdjii, 
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t;Ullg nevážení si čeh.:'; 1;e: 
vúžnost k č.mu; podcenovam 
čeho, pohrdání, opovrhování 

Čiffi(t;crinltc stoka, žlab, rý
h H, kOl'yto, řinutí, tok; fiinft< 
Hd)Úi _ umělá stoka; hor. _ bet 
i3od!t~'ii6e moučné žlaby; 

(lcrhwclt ssednout1 se, 
sr~ziti se, stydnouti, stuh
nouti; getOIl11Cll ssedlý, st yd. 
lý, sražený. 

@eúnnicf sraženina, ssed
lina; tekoucí voda. 

@eúnnnug sražení. 
@eúppe kostra; stav. _ e-Q5 

03elíaubes kostra budovy. 
@erm-~anMer obchodník 

droždím; -madJer drožďař. 
6Jermauijatiou, 6Jcrma< 

ltijicruug poněmčování, ger
manisace. 

@erftc ječmen; _ in ben 
iilleid)ftoď ge!len namáčeti j eč
men, dávati, sypati ječmen 
do náduvníku. 

(l)erftd kroupy, krupky; 
krupovka. 

(6cri'teu·baucr ječmen kář; 
-Me. pivo ječmenové, ječ· 
menina, ječmenovina; -hrot 
ječný éhléb; -caffee ječnlÍ, 
káva; -lJaltbfer obchodník 
ječmenem; -~aufcu hroma
da ječmene, hromada na 
humně; -fdm - tcuuc P;v. 

humno; -maf3 slad ječný n 

Z i ečmene; -fdJrot·er3cugcr 
výrobce ječné tluči n ječ· 
ného šrotu; -ftampfc stoupa 
na ječmen; -waidJ-apparat 
piv. pračka na ječmen, ječ· 
menná; -lueidJ-i'tod piv. stok 

máčecí, náduvník; -5nd'Cl' 
cukr ječmenný; -3ud'er·el'· 
3euger výrobce ječmenného 
cukru. 

@ede prut, bičiště. 
(l)erndJ čich; zápach; _, 

-s·fiutt čich, smysl čichu n 
čichový. 

(l)edidJt pověst, zpráva, 
řeč; etn _ aui3!lretten rozná
šeti n roztrušovati po věst; 
g-lueife dle pověsti, jak se 
povídá u praví; _met je \)erTautet 
proskakuje pověst, povídá 
se. 

gerul)eu ráčiti. 
@eriiif lešení; patro; ko· 

zy; -lialfcu výsuvka, vysu
t)' trámi_liauh žebro; -liaum 
steniř, stenýř, stoják; -liod' 
koza při lešení; _eoujtrm:< 
Hou vazba, sestrojení leše
ní; -tit,lpe, _úetliauh = 
_!lanb. 

gefammt veškeren, vše
chen, všecek, celý; _c ~altb 
ruka společná. 

@cjammt·aligaug úhrnn}' 
schodek; -ali~ug celková, 
úhrnná srážka; -aulagc
rapUa! veškerý zakladací 
kapitál, veškerá zakladací 
ji8tina; -(utíl)cH celkový 
podíl; -aufwlluh celkov)' 
náklad; -attsfu~r celkový 
vývoz; -ttttsgalic úplné n 

celkové vydání; -ausWets 
výkaz povšechný, souborný, 
úhrnný; -liefuuh celý ná· 
lez; -begriff obecný, cel
kový pojem; -bcfi., obecné 
n společné držení; obecný n 
společn)' majetek; úhrnný 
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majete!,; -liejtauh úhrnný, čej; -geliiir úhrnu)' n cel. 
cl'lkovy stav; -lietl'ag úhrn- ~~JVý poplatel~; celkový po
ná (povš"chná, celá) suma zltek; -gcmemhe obec cel
úhrnná v.í,še; -lieWet!3 cel~ ková (z vi •• mi,t Složená); -gcj1iou 
kOV}", povšechnv důkaz: veškerá n celá činnost' -ge< 
-liqug celkový, iÍhrnný po~ ftious·bcl'id)tzprá:vao;eške. 
žitek; celková, úhrnná ob· ré n celé činnosti; -gewid)t 
jellnádm; -tafcuI známka celková váha; -gut obecn}' 
úhrnná; úsudek celkový u n společný majetek; -tuhu, 
úhrnný; -ca.j.lltafS - fumme ftl'ie veškerS' průmysl; -in< 
celková výše (úhrn I jistiny ~aU bc!.l Ij3rotofolíe~ celý obsah 

'. ú kapitálu; -cafflÍ-lieftaull protokolu, obsah celého pro. 
úhrnný u celkový- stav po- tokolu; -iagh společná ho
kladní; -caifeu-umfat; úhrn- nitba; -jaljtes.eiufommcu 
n.~' ourat pokladní; -balter celkový roční příjem (dů
cAlková délka. celkové trvá- chod); -jal)res·crlucrli cel
'nÍ; -hieuft6cit celková u ú- kový roční výdělek; _ fa uf 
hrnná služební doba; -eigeu< společná, hromadná u úhrnná 
tljum souhrnné n společné koupě; -fauf-fd)iffiug úhrn
ylastnictví; celkový n veške- ná n celá kupní cena; -fo ft cu' 
rý majetek; -eÍ1tfu~r celko- -Pl'cls celková výše u úhrn ná. 
ví' dovoz, úhrn dovozu; -ch.< kladů; -lcituug celkové u 

fommeu úhrnn)T příjem n dů- povšechné řízení; -Hefel'UUIl 
chod; celkov.ý n celý příjem úhrnná dodávka, cel(kov)á 
(ducho~); v -cu!id)abiguus dodávka; -mafie úhrnná 
celkove odskodnel11, celkova masa n podstata; -mhtij1c< 
náhrada; -erlic dědic celku, dmu celé ministerstvo; 
dědic vý hradný; -et'forber< -mouardJie celé mocnářství; 
uis úhrnná n celková po- -uad)folgc posloupnost úhrn. 
Ucba, celkový n úhrnný po- ná; -uad)tueifuu!1 úhrnný 
žadavek; -ct'geliuis (ber průkaz i -uame s polečné II 

iffia(lf ct.) celkový výsledek celkové n úhrnné jméno; 
(volby atd.); -crtrag veškerý -lUtt;Uttg celkový užitek; 
n celkový užitek u výtěžek -operat celková práce, cel
u Yýnos; -Ct~cuguis celkový kové dílo, celkový operát, 
;' úhrnný vS'robek; -fliid)eu· -perfi.iuIid)lcit osoba hro~ 
tltl)art, -fliid)cutaum úhrnný madná; -l-ltiifuug zkouška 
ploský (plošný) obsah; úhrn- celková u úplnán celá; -rllt~ 
ná n celková plocha; -galir· celá n plná rada; -raum
raum celková kvasná pro- iuljaU úhrnný prostorný ob
stora; -gclitaud) obecná po- sah, celkový prostorný ob
třeba; všeobecné n společné sah; -rcfcrue celá n úhrn
užívání; obecný mrav u oby- ná záloha (reserva); -rcful< 
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tat celkov}' v.\'sledek; -rud< 
ftattb ,úhrnnt nedopl:;tek, 
úhrnna zadrzelost; -1ad)c 
veškerost věcí, věc hro
madná n souborná; -fd)rift 
společný spis; -fd)ttfbigfcit 
celková povinnost, celkový 
dluh· nerozdílný dluh; 
-ld)ttnmtr společný dluž
ník; -fd)nlb-bcrf)iiHui$ zá
vazekn:erozdíln}'; !1-ffaatnd) 
celého státu (se týKající); g_< 
ftaatfídje ~ngefegeur)eiren záleži
tosti týkající se celého státu; 
_1ummcúhrnná suma, sou
čet, úhrne k, celek; -tagc$
cimutf)mc celkov}' denní pH
jenl; -ta~e fUr cin %e!egral11ll1 
úhrnná sazba za telegram; 
-tcnklcu~ celková n povšech
ná tendence: celková snaha: 
celkový n p~všechn}T směr; 
-trau$j.Jod celková II úhrnná 
doprava; doprava úhrnem 
II celkem; -u!ierbHd celkový 
přehled; -ufJerjď)reitlmg cel
kové pr·ehočení; -ii!ierfid)t 
celkový př~hled;, --;urt{)cH 
celkový n uhrnny usudek; 
_uerlJaub obec113' svazek; 
-berbhtMiď)feit společný zá
vazek; -bervlirgtmg ručení 
celkové II společné; -bcdcl;Jr 
úhrnná II celková doprava; 
úhrnný II celkový styk do
pravní i -betmiigeu celý _ II 
úhrnný n veškerý majetek i 
-bcrj.Jf!iď)tnug společllÝ zá
vazek; společná povinnost; 
-Itlert úhrnná II celková cena, 
úhrn ceny, celá cena, hodnota 
celková; -llJed-fumme výše 
celkové hodnoty; -luefeu 

veškerenství, úhrnek; -Itliffe 
obecná II celková vůle, vůle 
celku; -Itlitfuug společné 
půso bení; společn,f II celkový 
účinek; -ttJoor blaho n dobro 
celku II obecné; -ltJur5c ve
škerá mladinka (pfedek- s vý

stfelkem dohromady); -3al.lf celkové 
číslo, součet; bie -3al)f trar, .. 
všeho všudy bylo (kolik); nujere 
-aaf)f \l.laL.. všech nás bylo 
(kolik). 

6)ejammfijeit veškerost; 
obecnost, celek, všichni, 
úhrn, soubor. 

@efaubter vyslanec. 
@efauMfd)aftvyslanectví. 
gcfuubtfdJaft!iď) vysl a-

n ec ký; _e ~egafijierung vysla
necké ověřenÍ. 
6kfuuDtfď}afHl - attad)é, 

-l1dgcottmetcr vyslanecky 
atašé II phručí; -~ote( vy
slanecký dům; -perlOu 
osoba vyslanecká; -pcrio< 
narC vyslanectvo, osoby vy
slaneeké; -POltCH místo vy
slanecké; -raili vyslanecký 
n legační rada. 

@ciaug-jd)ulc pěvecká 
škola, škuia zpěvu; -$-Icí}rcr 
učitel zpěvu, 

6;cfiifi zadek, zadnice; 
-badclt hýždě. 

{lefiiumtc$ ~rett omítané 
prkno. 

@eiď)íift věc; záležit~st,i 
úkol, dílo, prace; konam, 
řízení, jednání, zaměstnání; 
povinnost, závaznost; ob
chod; obchodování; ob
chodní závod; podnik; živ
nost, zaměstnání; im _c jdu 
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tHi v závodě, v krámě' piska II záznam jednací n zá
ú~ne - jdu b3'ti bez zaměst~ yod,ní; ~erufuug ,auf eigeue _aufo 
nání; ein g1!tc~ - ll1arneu dobře ld)ret6uug odvolaní (se) k zá
pochoditi S čím; - '1m G:aífa vOdpín; zápi~~án;; -!lufttag 
~b?ho~ za l~~tové; _ auf ulozena II sverena prace, ulo
nl1tge Mge ~telernl1g obchod ž~~lé ". svěř~né Jednání; 
na dodání v několika dnech· pn kaz Jednati II Jednací' 
- auf fef!m %erll1in obchod -f;lltsfuljtttug výkon obch-od~ 
l1a určitou lhůtu; _c aulier m; provedení záležitosti' 
0treitjad)en záležitosti ne- -a~sItlC~$ vý~az, (konané) 
sporné. p;'ace; J ednaCl vykaz; -ve. 

gCfďliiftfiďJ obchodní; in l'tmgungen podmínky ob
_e,r ~e3te[)11llg co S8 t}'če jed- chodu II obchodní; -bel)aull< 
nam. Iuug konání prací; vvřizo-

@cjďJiifts - avfd)[uj$ llza- váni prací; řízení (; čem). 
vření obchodu; -aótl.lcHuug yorme[e -llel)anbfnllg formální 
obchodní oddělení; jPdnací konání prací; formální Hzení 
oddělení, úřední oddělení: n řád; -6el7anbfung uóer @e< 
-aet pracovní, jednací spis: fa[~Ubertrctltngen vyřizování 
-llgCUhll úředn í práce ~ přestl;lpků důcl;odkov,i"ch; 
agenda; -lluhtllUg nával -lierctd) obor pusobnosti n 

p:áce; -augcfc!1cnlJeit zále- čÍl~nosti l -licrh1H j ednatel
ZItO st obchodní n závodní· ska zprava; obchodní zprá
fr ynf)r in _angelcgenf)eiten jel va; -licjďJrcil11Ut!l popis ob
z~ obchcdem; -aut!)eií po- ?hodu; popis jednaCÍ; -bc< 
dll v obchodě n závodní; lorgerobstaravatelobchodu' 
\lelJul1~eJte ,;,antQeife váz,ané ~á- správce obchodu; jednatel; 
vodnl P~dllY;,-altt~clHl-emo -bcforgtUlg obstarávání ob
{a~c vkJad ~avod!1Iho podí- chodu n podniku; -vcithn. 
I u, -au!l.I~tCs - ~l!l5C10hptg IltumíJCUjednaCí řád; -fJctrct. 
zaplac~l11 za:;,oc]l1lho POdlil;; Cnmg, -fJetdcú provozování 
-!11t,t~~If$-rt,uf3Illjh~ttg Vl'a- obchodu; -VCltJCglUt!'( pohyb 
cen} zayo~mh? poddu; -lUt< n hn~ti v obchodecIi; -úo. 
tf}et{$-3~Ulť_1t. uroky (z) pO-I gen Jednací arch' -úraltďJc 
dll~ v zavod11l11O; -alt5cige odvětví obchod~í odbor 
ohlasb, obchodní, ohláška obchodn;; odbor 'jednací. 
ob?h?du; -!Htfgllbc zane-/_lidef dopis obchodní; -úud) 
chal1l obchodu, vzdállí se obchodní kniha; účetní II za
?bc~odu; -llttflJcúmtg zru-I pisovací kniha; -úurcllU 
sen \ ~bchodu; -auffllffuug místnost obchodní· kance
vzdan~ se n. zapechál;í o,b- l~ř; kr~m, závod; ~eautiou 
chod~l, -\lUfla1;J?dpacl SPI~;[ zavodm n obChodní jistota 
-aufld)ret!iUltg zaplsek n za- I (kauce); -d)aruftct povaha, 
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podstata jednání n obchodu; postup jednání n prací, způ
_cttcufat oběžník obchodní; sob práce, pořádek práce, 
-coneft,lonbeu~ úřední n ob- způsob jednání nřízení; cesta 
chodní korespondence n do- za řízením, za povinností; 
pisování i -Menee sluha ob- guter _gang dobré obchody i 
chodníj _brang nával prací -geliarung vedení práce, 
n záležitostí; -ein{age vklad řízení věcí; hospoda! ení; 
obchodní n závodní; -ctn~ -gegenitanb věc, o níž jest 
tidJtun~ zařízení prací; činiti, pl'edmět jednání n 
zařízem obchodu; _eint~eio jednací, věc jednací; -ge
[ung rozdělení práce, dělba f}eimuH. obchodní tajemství; 
práce; rozdělení obchodu; -genof$ obchodní společník; 
_eutluiď'elnug vývoj oh- spolupracovník; _~ ll. ffic' 
chodu j -crfafJrenf]eit, -cr' uoffcu;d)afi$ - autf]eHc zá
faf]rung zkušenost jednací vodní a Rpolečenstevní po
n V pracích; obchodní zku- díly; -gcfeUjdlaft společnost 
šenost; _ergcliui$ výsledek obchodní; -ljaU$ obchodní 
podniku, obchodu; -crIcl!i~ dům; -ÍJcrr. pán obchodu, 
gung vyřízení prací; -crleidJ' principál; -I)ouorar hon orá[' 
terun!i úleva n usnadněni prac,ovní;, -ÍafJr ,ob;::hodní 
práce; -criiffltuug otevření n zavodl1l n spravm rok; 
n zahájení n počátek obcho- -fafcnbcr Mední II jednací 
(lu; -eriiffuuug$-au5eige ná- kalendář; _fau~Iei obchodní 
\'ěští n oznámení o otevl'ení kancelář; -fenutut$ znalost 
obchodu; -edrag v)'nos ob· věci n správy n řízení i ob
chodu; -crweiteruug rozší- chodní znalosti -frei$ (betl 
l'ellí obchodu; -fertigfeit 2lmle~) obor působnosti TI 

zběhlost obchodní; -forl!e~ činnosti; n-fuubtg v !'ízení 
rttug pohledávka obchodní; " ve věci ~běhlý; -tabcll 
-frcuub obchodní přítel; krám (obchodní); -[age stav 
-fiif.lrcr správce o bchodu;jed. obchodu; -fciter j'editel n 

Ilatel; _fiH)rer Or)ne ~uftragjed- správce obchodu (závodu); 
natel bez pHkazu; ~fiif]rultg jednateli -fCitUllg Í'Ízení ob
vedení práce n správy i ří- chodu n prací; -!cttuugs
zení závodu; jednatelstv; i cntfdJiihiguug odměna za 
jednání; -fill,mtltg oljue ~uftrag řízení obchodu n závodu; 
jednání nepl'ikázané n bez -Ceute obchodníci; -loeaL 
příkazu; _fiiljnmg ber SUjti36e, _Iocalitiitobchodní n úřední n 

l)iirben řízení pH justičních pracovní místnost, kanceJM'; 
úřadech i -fíHmmg$-forbe' g_{O$; 8ltďer ljt g_lo~ není 
ruug pohledávka z vedení žádného obcllOdu ct,krell1; 
sprá vy; -fu!)t'uug$-ffagc ža- ber @etrei'Demarlt 1ft g_fo~ ol il
loba z vedení správy; -gaug ní trh jest mrtvý; -lofigfdt 
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nedostatek obchodu; bei _fo, hodiny: obchodní hodiny; 
íinfcit když není obchodu; -tag všední n pracovní 
bie 5.8li rie bufte! in ben 8uftanb den; -tTliitigfeit úřední čin
ber _lofígleh obchody na burse nost; -friiger jednatel 
přestaly; -mauipulattou zmocněný,plnomocník; i5ffent~ 
manipulace obchodní; ma- lidíer _trager veí'ejný plno
nipulace jednací; _mauu mocník; -iilierliurbltug pře
obchodník; ll-miifiig dle řá- tížení prací; -u6ergalie 0-

Ju (jednacího); obchodni- devzdání práce; odevzdání 
cký; adv, po obchodnicku; závodu n obchodu: -uber' 
-orbmutg jednací řád; -t,la' uafJmcpřevzetí obchodu; 
pier obchodní listina n pa- převzetí práce; -iilierfdJuf$ 
pír; jednací listina; -petiobe přebytek obchodní; -iilicr~ 
období obcllOdní n závodní fidJt přehled práce n čill
a správní; -prari$ zkušenost nosti; -ulttfaug rozsah ob
v jednání n v obchodu; chodu; rozsah n objem Čill
-proto foU jednací protokol; nosti; -umfaug$ - aU$weis 
-t,lr?íofof{$ - ~cft sešit jed- výkaz o objemu práce n čin-
naclho protokolu; _raum nosti; -ulttfaÍi, -umfdJlag 
= _loca!; -rcgijtcr jednací obchodní obrat; -uuterue~. 
rejstř'íkj -reifc obchodní muug obchodnípodnikj -uet" 
cesta; -reifcubcr obchodní lIaub svazek obchodní i -uer~ 
cestující; -rcffort obor pů- lihtbltulJ obchodní spojení; 
>iobnosti; -routinc zběhlost -ueretutadJltltH zjednoduše
v zaměstnání; -ruď'itanD ní práce; -úer6iiftui$ poměr 
nevyHzené práce, zbytek obchodní; poměr pracovni; 
prací; -riiď'jimtb$'aU$IUel$ -úcrfe~r obchodní styk; 
výkaz prací nedokončen)'ch úřední n pracovní styk; čin
n nevyřízených; -fadJe věc nost n práce (úřední); _ber' 
n záležitost obchodní j -fd)ufn M)r in 2lmtsfadíen úřední spo
obchodní dluh; -fj.Jrad)e jení, styk v záležitostech 
pracovní n jednací jazyk; úředních; _berle!)r in f,laJlbef{l~ 
-itaguattolt váznutí, oehab- II iad)eJt obchodní spojení; in 
lost obchodu; -itaub ob- I _berref)ť trelm vejíti v obchod
chodní stav, obchodnictvo; ní st.yk; vejíti v úřední n 

-iiH sloh úřední; -ftiffe pracovní styk; _imfef)r ber 
klid, v obchodu; ,bie5.8orie, iIaifm unter. iidí vzájemný 
[alio~terte (lente alt emer l)od). styk pokladen; -úerle!)r· 
ilrabtgen -ftme bursa zápasila aU$wct$ pracovní výkaz, 
se zllačnou umírněností ob- výkaz úřední činnosti; 
chodu; -itod'ltug váznutí _berfiirauug zkrácení řízení 
"bchodu; -rtuď' jednaCÍ n n práce II jednání i -bedauf 
Mední spis; -ituubelt úřední průběh obchodll; -uerfc' 
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gmtg přeložení obchodu; tdne @'rn,1if)tt1mg o tom nedě
_i.lenuittfer jednatel (o b- je se zmínka; bie íSerufuug, 
chodní), zprostředkovatel Óeaiel)lt11g\lmeiíe ~l\af)t geidjief)t 
obchodu; -!.JermHthtng zpro· aui 4 3af)re povolání, po 
středkováníobchodů, jed- případě volba děje se na 4 
natelství, zprostředkovatel. leta; ci. _ tajím dopustiti, 
ství; -úcrttd)ítmg zastávání aby se co stalo i bie íSelauu!, 
prací, práce, úkon; -!.Jedi)el, . madmug bcíl G:oltcurie!5 f,lat au _ 
htug rozdělení n rozvrh! konkurs budiž oznámen n 

práce; -!.Jettre!cr zástupce, ve známost uveden n vyhlá
jednatel (obchodní); -bCt' šen; _c @'nter1íl!ng vydědění; 
ttetuug zastupování (ob· f)ie\Jou gcfc\;iel)t bie $erft1inbignng 
úhodní); zastupitelství, jed- o tom dává se n dáváme 
natelství obchodní; -!.JCt, věděti; burct;J bie íScl)crbe ge· 
luaftuug správ<1 n nzení ící)el)we íSeiic\luug ber @ene\Jmi' 
Madu (obchodu); -!.Jer~eidi' (lnug5c!auicl připojení schva
ui$ soud. organ. seznam prací; lovací doložky, učiněné ú· 
zápisní kniha; -úotfaH u- řadem. 
dálost obchodní; -botmed" ffiefdJei)euc$ co se stalo. 
bliittct jednací zápisník; &cidJd)cnlaffcu dopuštění 
-uoruaÍ)lttC v}'kon úlohy, č,ho. 
povinnosti, služby, úkon; (lyeidienf dar; -mmal)llte 
Drt ber _uornaf)me místo ú- iu 'lfmt5iadjen braní n přijí
konu; -lueH obchodnictvo; mání darů ve věcech lÍ.Í'ed
-6a~r číslo jednaCÍ, číslo nÍch; -gelict dárce; -ltci)mcr 
podací, číslo spisu podané- obdarovaný, příjemce daru. 
ho; -3cit obchodní čas n ho- ffiefd)iditc událost., pHho
diny; -ótdijeifuttg přidělení da; věc, záležitost; příběh, 
práce; -6ltJeig odvětví ob- vypravování, dějiny; _ ií1íer 
chodu n obchodní, odbor ben DtelÍ)t(j()allbeí (species facti) 
jednací. vylíčení děje právního. 

gejdJiillt vážený, ctěný; &cidiidJís-forfdJuu9 děje-
mit Q3eaief)ung auf bil' _e mote zpyt; -miht6e pamětní pe
vzhledem n hledě (-íc, -íce) llíZj -umjtanb skutková o
n přihlížeje (.íc, -íce) ku ctě- kolnost; OKolnost pHběhu. 
nému přípisu. Dl fA'" b 

gCl"dJel<en státi se, udáti 'I!1C u)!.. zručnost, o rat-
se, díti ~ se, přihoditi se, nost, způsobilost; osud. 
sběhnouti se, strhnouti se; geidJiďt obratný, schopný; 
geid)e~email ba moUe děj se způsobilý, zběhlý, znalý, 
co děj; baě gleidje fiat 5U _ b bitý. 
totéž sta,niž se; e{l geicf)ief)t !lcjcl)iebeu rozvedený; od-
pl'ihází(vá) se; beffen gcidjief)t děTený, odloučený. 

G;eidJtebettl)eit od-, roz
loučenost. 
~cfdJhr nádobí, nářadí, 

náčiní; potřeby; nádoba; 
(u koní) postroj, řemení; 
pl'evody; -arliciter sedlář, 
chomoutník; -Í)anhler ob
úhodníknádobím; -Ht,en šňů
ry postroje; -madicr vyra
bitel nádobí; sedlái". 

6Jejd)fedit rod; plémě, po
kolení; pohlaví. 

geidj!cdiHidj pohlavní; 1'0-
dovv-. 

ffi"efdiledit$·aItcr pohlavní 
stáří n dospělost; lidské po· 
kolení; -liaum rodokmen; 
-entllJiďhmg pohlavní do
spělost; -fofgc posloupnost 
rodu n rodová; rodokmen; 
pokolení; -fo!ger (budouCÍ) 
nástupce rodu, potomek; 
-!Jut rodinný statek; -fUnDe 
rodosloví; -tlame jméno ro
dové; -Otgan pohlavní ú
stroj; plemenidlo, rodidlo; 
-tegiffcr rodopis, popis ro
du; -telfe dospělost pohlav
ní; -rei~t posloupnost ro
dová; -tafeI rodokmen j 
-Uorlltuubfcl)aft poručenství 
nad ženami; -tuavl'eu rodo
v.)' znak. 

gefdJíeiftcr 1lťalldjfaug ko
mín tažený. 

geidifoffclt (u)zavřený; in 
_en 1lťeH)et1 v sevřených řa
dách; _e @emeinbe uzavřená 
obec; _e @:statíoH zavř'ená 
stanice. 
<Befdjmaď chuť; alt nidjt13 _ 

flnbm v ničem nemíti zaJí-

569 

bení; -fintt smysl chuti n 

okoušecí: vkus. 
&ejdjmcibe skvosty, šper

ky' železo ke kování: -er" 
~iu'gcr vyrabitel šperků; 
-Í)llnbcl obchod se šperky, 
šperkářství; -madier šper. 
kář; -Iullreu-fabtil továrna 
na šperky, šperkovna; -Iua~ 
tett·f)ihtMer oh chodník šper
kářskv-m zbožím 

ffiefdJneihc průsek ev lese). 
gefdiuitten řezaný, seka· 

n:)', krájen.~', střihan.~'; _e 
.í)Dlaer řezané dHví; _cr íRaudj' 
ta6n! krájený tabák kuřlav}'. 

&cfdiii~f tV%, stvoření; 
3-15 :.. stvura neCl. 

fficiCÍjoi$ poschodí, patro; 
ručnice, puška; střela, kulka 
(ručniční), koule dělová; _" 
ll. 5dJrtltf)aubfcr obchodník 
zbraněmi a střelivem. 

ffiefd)tci křik, pokřik, po
vyk, volání. 

ffieiditeilíe psanice. 
6Jefdiur hutní sor(ovina), 

úhrabky. úškrabky. 
<BefdJiitte hor. vrstvy vý

hodné k těžpní 
6Jcfdiíill dělo; dělostře· 

lectvo. 
~ťfdillJahet eskadra. 
~efd)llJiit, tlach, žvast, 

povídání; klevety, klepy. 
gefdil1.leifter íSogen prohnu

tý oblouk. 
gcfdJl!Jeige beul! nel'ku-li n 

nerci-li, a lly ... , tím méně, 
natož pak. 

6Jef cl)luiuhigfeit rychlost. 
<Befdiluijtcr sourozenci, 

bratří a sestry; bratr a 
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sestra; -fhth bratranec, se- @efellflf)afts-battl spok
stl-enice; -Unbet' bratranci čenská banka; -captta! jmi'
a sestřenice, děti sourozen- ní společnosti n společenské; 
"ů; -finbs-fhtbet sestřú'íata, -capitaI-eouto účet ze spo
děti bratranců a sest.řenic. lečenských vkladů n jistin: 

geflf)ll.loffen naduřelj\ 0- -eouthtgeut společensk.~' 
dulý, naběhlý, opuchlý. kontingent;_couttaet smloll-

geflf)ll.l!.lt'ťu přísežný v pří- va společenská; -lliefljial){ 
sahu vzatý, zapřísáhlý. krádež ve společnosti spú

chaná; -eigeutgum vlast-
@eflf)ll.lOt(e)uett-amf úřad nictví společnosti n spole-

porotce; -ausfojuug vyloso- čenské; -eht!age vklad spo
vání porotcl'\.: -flanf lavice lečensk.ý; -fitma firma spo
porotců; -coffeginm porota; lečnosti n společenská; -fotlh 
-eib přísaha porctců; -gefliit' společenský základ n fond; 
plat n poplatek porotců; -ge· -gHeh člen společnosti; 
rilf)t porotní soud: -Hite -lJanbcf, -I)anhhtng ob. 
seznam porotců; -ó6mautt chod společenký; -iubeuÍlw 
předseda porotců; -bet'ctu inventář n soupis n seznam 
sdružení porotců. jmění společnosti n spole-

@eflf)ll.lOt(c)uc(r) porotce; čenského; -ttame jméno 
S. \)or bie -u fteUeu pohnati společnosti n společenské; 
koho před porotu. -Orllttuug společenský řád i 

@cflf)lt.lIdit otok, oteklina, -pflilf)tcu společenské po-
l:ádor; opuchlina. vinnosti; -telf)t společenskp 

@cflf)luut' vřed, nežit. právo; -tcgeht pravidla spo-
@Clcff(c)tovaryši soudruh, lečenská, stanovy 8pol<'-

společník. čenské; -tegiftet rejstHk 
gefeffen plidružiti; fiÚ) au společenský n společností 

cl. - přidati se, přídružiti se pro společnosti; -tej.1taefell. 
k iemu tau~ zastupitelstvo spo-

@efcUcn-bau dolování do lečnosti; -tf}eiluttg dělení n 

spolku; -f}ctfletge tovaryš- rozdělení společnosti; -bet< 
ská n pomocnicka noclehár- mogeu .imění společnosti 
na; -labe pokladna lova- II společenské; -bcrttag 
r'yšsl~~; -betein spolek to- smlouva o společnost, spo-
varysu, lečenská smlonva. 

<!lefef{flf)aft společncst; <!lefellf sklon, svah, úbočí: 
tovaryšstvo, ,spolek; Ťu _ mi! hor. hloubení. ' 
S-m společně, s kým; - fUr @efei; zákon; aum _c met. 
&rbfllllbe zeměvědná spo- beu státi se zákonem i ct. aUlll 
lečnost. _e maÚ)en učiniti zákonem, 

@efeffflf)after společník. uzákoniti co; burÚ) eŤu _ ge~ 

id)UIJt zákonem n zákonn~ 
chráněný; _e. gelJen dávatI 
zákony; dn _ er1ja!t geauberte 
~aiiltng zákon se mění. " 

<!lefei;-(viz tél @efe1;cs-)-att· 
hCrttltA změna zákona; -at· 
mel článek zákona; -aus~ 
Ieguug výklad II vykládání 
zákona; -Matt zákonník; 
věstník (zákonní); -bulf) zá
konník; -eutwutf osnova 
zákona; g-geliellbe @ettlaft 
moc zákonodárná; -geflct zá
konodárce; g-gebetiflf) záko
nodárný;_geliuug zákono
dárství; -gefluugs-ausfd)ufS 
zákonodárný výbor; -ge. 
bttugs-gewalt moc zákono
dárná; -gclitmgs-telf)t záko
nodárné právo; -gefluugs
falf)e věc (týkající se) zá
konodárství; im _gcfluttg~. 
lucge zákonem, cestou za
konodárnou; -{taft moc 
zákonná; -luube znalost zá
konů; g-fuuhig znalý z~
leonů; -fuubmadjuug vyhla
šení zákona; -lojtgfeit ne-, 
bezzákonnost; g-miif1ig zá
konný, přiměí-ený TI vyhovu
jící zákonu, zákonit),; adv. 
zákonně, podle zákona; 
g_miitigc @elJUren poplatky 
zúkonné, zákonem předepsa
II é; fI-matige mlare z boží 
zákonité jakosti; -miif1ig~ 
feit zákonn(it)ost, správnost 
právní; pravidelnost;_iamm~ 
hntg sbírka zákonů; -iu$peu~ 
fiou suspense n dočasné 
zdvižení zákona; -iiliettte. 
tet rušitel zákona; -iiber~ 
tretullg přestupek II přestou-
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pení zákona; -uttlui1ieullcít 
neznalost zákona; -vetiilf)· 
tet' tupítel zákona; -bet· 
{ei?ttug porušení n přestou
pení zákona; -boIIitteďuug, 
-uoII5ieljuttg, -boUlug vy
konání, výkon zákona; -VOt. 
{age předloha zákona; -bot· 
flf)lag návrh zákona; g-lUib< 
rtg nez~konný, protizv~~?r;
ný, zakonu se prImc]; 
-Iutbtigfeit ne-, protizákon
nost. 

@efei;es- (Vi" tél <!lefei)·) 
aua!ogie o bdo ba zákona; 
-autucuhuug použití zá
kona; _Illtsfeguttg vS"klad 
zákona; -co mpHa ti Oll k0:t;l
pilace zá,kona; -fcuutm.s 
znalost zakona; -ftaft Zlt
konná moc, platnost zákona; 
_traf! l)aóen míti moc n plat
nost zákona; _traf! erIangen 
nabýti moci n platnosti za
kona; autcr _fraft tommen II 

trelen pozbýti platnosti zá
kona' &rtl)cŤhmg ber _fraft 
uděle~í moci zákona; -pubIi. 
eatiou publikace n vyhlášení 
zákona; -faudiou schválení 
n stvrzení zákona, sankce zá
kona; (mít ®trafanbro1jltllg) 
následky určené zákonem; 
-ffeffe místo v zákoně n ::á: 
kona; -t~rt tp;xt ~. znel1l 
zákona; zakonmk; -uflCdtc. 
tuug přestoupení zákona; 
-borflf)tift zákonný předpis. 

!1efei)nd~ záko~ný; adv; dle 
záKona, zakonne; _c ,8tl1jen 
úroky zákonné; _er &r6e 
zákonný dědic, dědic ze zá
kona; _e ~rift zákonná, zá-
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konem yyměřená n určená 
lhllta: _er lBertreter zákonnÝ 
zástu i)ce; - (Janbern, \)erfaí>ren 
postupovati po zákonu n po 
právu; _ óefthnmen ustanoviti 
zákonem; _ líeftil11mt záko
nem n zákonně určen';-. uzá-

ffiefiubeIluza, chátra, cham
raď, sebranka, sběř, holota. 

gefiuut smýšlející (jak); 
3-m jd)ted)t - )dn smýšleti 
s kým špatně; úii~ _ zlomysl
ný. 

fficfhmuug smýšlení; mí
~ění, přesvédčení; záměr, 
umysl; -$-gcuoffc stejně 
sm.ýšlející. 

koněný. v, 

ffiejči;Hdjleit zákonnost. 
gefei;t usedlý, vážný; 

slušnj; _er ~arr předpoklá
dání; _ Den lS'aIT, baf{l deime 
{;Omu, že... " 

ffiej'idjt obličej; zrak, oči: 
tvářnost; el. in~ _ fagen říci 
co do očí. 

ffiel1djUl-,punft stanovisko, 
hledisko; stránka; \)on biejem 
_plll1fte au'l s tohoto stano
viska; -film smysl zrakový, 
zrak. 

ffiefim$ římsa; _ lInter bem 
~enfter bankál, Hmsa banká
lová n poprsní; _ mn beu 
Cfm f)ernm krancle; -lIt~ett 
sajma; -Ieiite lišta hmsová: 
-mauctlued zídka římsová; 
-UCqlCtUUg římsoví; -3iegd 
j'í'llsová cihla. 

gcfimft mající římsu, 
s i'Ímsou. 
~cfhthe čeleď, čeládka, 

slllžehnictvo; -lIlUf, knížka 
relední; -l>icuft služba če
l,~dínská; -hicuftl!udj služeb. 
II í n čelední knížka; -valter 
pán čeledi; -fovu čelední 
mzda; -orl>mmg čelední řád; 
-l.loH3et čelední policie; -ftu. 
{1e (~eledník; -betttllg čeledín. 
sld smlouva. čelední smlou
,'a; -3immcr čeledník; -6U' 
btingcu dohazování čeledi. 

geftttet vzdělallÝ; mra vn}', 
zvedený, 

ffiej'iftuug ušlechtilost 
mravů, mravnost. 

ffiefpan župan. 
~Cfl.l!Htlt spřežení, potah, 

zápřež. 

gefvatmt napjatý; nata
žený; dychtivý. 

~efpa!tttt~eit napjatost, 
ne,pětí. 

<!Yeil.lllttfdjaft stolice n ko
mi tát (v Uhrách). 

ffiefpart, ffief,pane vazba 
(kr~)Vu), souvazí, krov; ein_ 
ab6mben krov (s)vázati. 
~efvette (6eim ~f)or) západ 

u zámku, závora. závěra' 
zavírání; okolky. ' , 

<!YefpHbc-ted,t předkupní 
právo těch osob, které jsou 
držiteli pozemků. tvoři vších 
někdy jeden cele'k. 
J~efpiltit předivo, pf'ádlo, 

pnze. 
@eiviHt(e) po-, v)'směch; 

3um _e biel1ťlt býti za po-
směch. . 

('Jefvracf) rozmluva, roz
právka, hovor; _ \)erfaltgen tel. 

~ádati spojení s kým; aui _Nr. 
atd)ten tel. rozhovoru se vzdáti. 

. <!Yefpradj$'!luute!buug pf-i. 
hláška k hovoru; -Ilbifo ná
věští k hovoru; telefonické 
ntwěští; -ehtf)eit jednotka 
hovoru. 
~efptengc kropení; roz

pt.ýlení; stav. vzpěradlový 
krov; hor. ústup ve spodku 
štoly n střídy. 

geivrculltC$ ~a1tgewerf zpě
rací věšadlo, 

<!Yefl.lttuftc točen)' n krou
cenv tabák. 

G3cjtaft tvar, podoba, způ
soba. tvářnost; postava, 
vzrůst; stav, situace; in_ 
UOH et. v podobě n ve způ
sobě čeho; nad) _ ber ®adjen 
dle stavu věcí; adv. fdgenbel'" 
geftalt llásledovně, takto; 
g[eid)ergeftaft stej ně, rovněž, 
lleji.n.ak. 

gCltaHctt (u)tvof·iti, utvá
řeti; fid) _ utvářeti se, vy
tvol'iti se, jeviti se; bie lBel" 
jorf\llltH0liqilge - [id) filr bie 
[/interĎlieliene \5all1Hic 3n)ammen
fjenommen gihtl1ig zaopatřovací 
platy n platy ua zaopatření 
jeví se v celku příznivými 
pro pozůstalou rodinu; bie 
3nforl11ation geftaftet jid) 3eh. 
rauĎenb informace zabírá 
mnoho času. 

@citafhtug utváření se, 
vytvoření se, útvar; _ ber 
lBerf)altnifie útvar n vytvoření 
pOměrll; _ c-~ ~anbc~ zřízení 
země. 

gcftamvftcr @ftrid) stav. pod
laha dusaná, dusanice. 

aeftiiubig hovorný; při
znavající se; _ íein přiznati 
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se, znáti se k čemu, dozna
ti co. 

ffiejtihtl>ui$ přiznání, do· 
znání, vyznání; formeITes _ 
formální, řádné doznání; 
_ aóíe~ett vyznati co, přiznati 
se k čemu; 3. aum _je 6ringeu 
přiměti koho ku přiznání 'eho, 

@eftihtg-gebiir ho,. taha
dlový poplatek; -ftcucr bi
delné. 

~eital1ge sou tyči ; hor. ta
hadla, bidla; mihadla (polni) 
(= lS'elbgeft1illge); lávky, chod
ník. 

<!Yeifation těhotnost, tě
hotenství. 

gejtatteu dovoliti, připu
stiti, dopustiti; %remben ift 
ber @iugang nid)t geftattct cizím 
vchod není dovolen, cizim 
není dovoleno vcházeti; Die 
@inítd)tllaf)l11c e-r ®adje _ do
voliti nahlédnouti več n pro
hlédnouti 'o; pH pustiti, aby 
kdo prohlédnul co n nahléd
nul več n <10 čeho; ltltter ber :Ber" 
aUfljelluug _ dovoliti co před
pokládaje. 
~eitattlmg dovolení; _ ber 

SUagěi:inbenmg dovolení .změ
niti žalobu; _ ber I)3robnctl.ie. 
ftenewng dovolení zdaniti 
výrobek n aby byl výrobek 
zdaněn; Ot)ue _ HS \Streitcs 
nedopouštěje sporu. 

gcfte~eu( etl1geítcl,lwj doznati 
co, znáti se, přiznati se k čemu; 
vvznati se z čeho. 

v ffiefteljuugHofteu náklady 
výrobní, náklad na výrobu, 
náklad spoj ený s výrobou čeho 
n na dobytí čeho. 
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gcftcí/lcrtc Qiel'iir zvýšen)' 
poplatek. 

@eitcÍ1t kamení, ska'ina, 
skála; drahé kamení, draho
kamy; hOL tau6ci.l _ jalová 
hornina, jalové kamení, ja
lovina; \2Irlicit aui bcm _ prá
ce v kamení, na skále II 

skalní; -arbdt práce v ka· 
mení n na skále II skalní; 
-arbdter kamenál', skalník; 
_~-atthornina; -~-flaltcr ka
menář, skalník. 

(€jcftcU podstavek, podsta
vec, koza; stojan; _ C,' (l .ma
geu§ spodek vozu; hor. _C 

tězná klec, podvozník; _ e-(l 

<0d)aÚ)tofeu(j podstava, hr
uidlo, záprava (šachtové 
peci); -maffc hrnovina; 
-plattc osnice; deska pod
stavcová; -fteine hrnovákYi 
-Iuagelt podvozník. 

@eftelIe stavení; -fiirne~ 
rung těžení v klecích. 

geitemg maďlen postaviti 
koho lna př. před soud). 
@eftemg-madJuttgpředve

dení, pohnání (před soud atd.). 
@cftelInug předvedení; 

dostavení se. 
@cftellung~-anfidJulJ od

ložení dostavu n nastoupení 
do služby; -befcfJ{ rozkaz II 

pHkaz dostaviti se (k vojsku); 
lJ-l'flid}tig povinný k odvo
du; -fd}eiu poukázka k na
stoupení u vojska; -termiu 
lhůta stavěcí II k dostavení 
se k vojsku. 

geftiftetcr Qéiu§lcr usedlý 
domkáL 

@efthm činnost, výkon; 

řízení, jednání; -~-*,rotofoll 
zápisník (protokol) služební 
II jednací II o činnosti. 

@cftilber chumelenice.me· 
telice. . 

geftreift pruhovaný, žíha
nÝ. 

"@eftrcu sypání, násyp. 
geftdg včerejší; obch. ba~ 

Qi_e včerejší list II dopis. 
@cftiibIJe-pod}luedpestov

na II tlukárna na nábojku. 
@eftiit hí'ebčinec. 
@eftitHl - eaff c pokladna 

hí'ebčince; -braun vypálená 
značka, vypálené znamení 
koňů (v hr-ebčinci); -flau~ 
= Qieftiit; -l,IerluaHuug sprá
va hl-e bčince; -Iuiider hře
bečný, opatrovník hřebců. 

ffiC1UO) žádost; prosba; 
- um \2Ibf!clluu!5 aui e-m aube
nu 'UjjcntieruugéílJ1a12e žádost 
za pl'Íkázání k jinému místu 
od vodnímu; _ um bie ~rfOrfl" 
laffunf\ bes @';al3es um ermiiuig" 
ten ij3rd~ žádost za vydání 
levné, lac;né soli (k živno
stenským účelům); _ Ull! bie 
6iid)crnd)e ~L(jd)Ullg bercits cillgc
aal)lter @ebiircl1 žádost za 
knihovní výmaz zaplacených 
již poplatkův; _ Utll ~iulei
tUJl!! ber \2Imortijierung žádost 
o zahájení úmoru; _ um bie 
pfanbred)tlid)e ®id)crftclluug riiď~ 
ftéinbigcr @ebiiren žádost za 
zástavní zjištění nezaplace
ných poplatkt'lv; _ um 'l3réi" 
notatiolt \J011 Qiebiirm žádost 
za záznam n zaznamenání 
poplatkův; _ um lBerleif)ung 
\Jon (ě:oltceffious"1:rafUen žádost 
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za prc pt'ljčení koncesních 
trafik; ÍJem _c faun feine i50íge 
gegc6CJl \t\erben žádosti nelze 
vyhověti; bcm _e ftattgeliCJl o 
wilIiaf)reu vyhověti žádosti; 
-id}rciben list dožadovací; 
list žádaCí, písemná žádost 
(ke komu oč); -itcller žadatel; 
-ftellerht žadatelka. 

@cfud}~-begeflren prosba 
(v) žádosti; -bCllufdt výplň
ka II blanket na žádost i 
-ftemj.1cl kolek na žádost. 

gejuun zdravý; anjd)eiucllÍJ 
_ zdánlivě zdravý; dn 1:1)ier 
tft _ lieiuubeu \l.lorÍJen zvír'e 
shledáno zdravým; _ mad)en 
vyléčiti, uzdraviti. 

@efmtn - brunnen zdra
votní zHdlo II pramen. 

@efunbfleit zdraví. 
@efmtbl}eHs auffid}t zdra

votní dozor; -bitdjcl knížka 
o zdravosti; -eaffec zdra
votní káva; -eertifieat stvr
zenka II vysvědčení o zdraví; 
_tornou zdravotní kordon; 
g-gefiil)rHd; zdraví nebez
pečn v: -pflcge ber lanÍJ\l.lirt" 
id)ajtlid)elt QauMI)iere péče o 
zdraví domádch hospodář
ských zvířat; zdravotní 
péče o domácí hospodářská 
zvířata; -j.1oli~ei zdravotní 
policie; g-po{í3eiIidJ; g-lJO~ 
HaeiliÚ)e Dbliegenl)eiten povin
nosti zdravotně policejní; 
-j.1on~ei - ritd'fid}tcn ohledy 
se stanoviska zdravotní po· 
licie; zření n zřetel k zdra
votní policii; -rcgef zdra
votní pravidlo; g-fd}iiDlidj 
zdraví škodlivý; -fd}ciu vy-

svědčení zdravotní; -ftiiruu!l 
porušení zdraVÍ; -nmftiiune 
zdravotní stav; -luaffer zdra
votní voda; -ltIcfeu zdra
votnictví; -5engUtS vysvěd
čení o zdraví, zdravotní vy
svědčení; -;uftann zdravotní 
stav, zdraví; gutcr -auftanb 
dobré zdraví, dobrý stav 
zdravotní. 

@etriiuf nápoj; gclírault1e 
geiftigc _e pálené líhové nápo
je; -ftener daĎ z nápojů; 
-l,Iedauf~-cr{anb1ti~ d ovo
lení prodávati nápoje. 

@etriinfc- auflage nápo
jová dávka; -au~fif;auf vý
čep (nápojů); -be~ug braní' 
n odbírání nápojů; - er5eu" 
gnug v}Toha nápojů; -fliiub, 
rer obchodník nápoji; -um" 
[age nápojová přirážka. 

getrauclt; fiÚ) _ důvěřo
vati si, troufati si, dovoliti 
si co. 

~etreHH~ obilí; _ auf ÍJem 
.f.ialme obilí na stojatě; -ar
ten obiliny, druhy obilí; 
-au~fltl)r vývoz obilí; -ban 
pěstování obilí; -bieriteht 
kámen obilní; pivní kámen; 
-boben sýpka, obilnice; 
obilní půda; -borje obilní 
bursa; -brauÍ) obilní sněť; 
-brann - fdjancn snětivost 
obilí; -bl'autwein obilní ko
řalka; -brenuerei vinopalna, 
v níž se spracuje obilí (pálí 
líh z obilí); -barrc sušírna 
obilí; -hteme stoh obilní; 
-tlruf d} mittell3 ?Dcafd)inen mlá
cení obilí stroji; -ehtfnflr 
do-, přívoz obilí; -e~port~ 
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lankl země vyvážející obilí; 
-fefJme stoh obilní; -frad)t 
dovozné z n za obilí; -ge· 
fd)iift obchod obilím; -lJaffe 
tržnice o bílní; -ljalm sté blo 
obilní; -ljauDd obilní ob
chod; -f)iiuDler obchodník 
obilím, obílař; -fJiittl:lrer·eOtt~ 
gre1ssjezd, kongres obchod
níků obilím; -ljaus obilnice, 
sýpka; obchod obilím; -hu· 
pod pří-, dovoz obilí; -!'iifer 
plochoro~ík. střevlík.?vitý; 
-hn~lt obIlm zrno; -forner
fonD fond obilního zrní; 
_tUmmel obilní kmínka; 
-lagcrttug ležení obilí; sklad 
ob~lí;. -hl}tl:! obilní, půda; 
ob1lm zeme; -maga~Ut obil
nice, sýpka, sklad obilí' 
-mii{j-mafif)htc žecí stroj 
na o bi!í; -tuaifif)e obiJn'í 
zápara; -maner dohodce 
obilní; -marU trh obilní' 
-Utaj"; míra obilí; míra n~ 
obilí n obilnÍ;_mcffcr měřič 
obilí; -miHjle mlýn na obilí
-l-lflau3cn obil(n)iny; -prci$: 
3CtteI cerll1ík obilí; -j.Jrobe 
obilí na ukázku, ukázka 
obilí; -probcmat zkušebná 
míra na obilí; -~1ťobc-gc· 
lUiif)t zkušebné závaží na 
obilí; -vtober zkoumadlo 
na obilí, zkušebný pl"ístroj 
obilní; -j.mt;ct žeibrovadlo 
čistička obilní; -vtt~mafdJitt~ 
čisticí ml'ýnek, žejbrovadlo 
obilní n na obilí; -Quctj d)c 
stoupa (obilní); -rehtigttttg$
mafd)htc čistici mlýnek na 
obilí, žejbrovadlo; -ro11 rez 
obilní, námel; -fd)iff loď 

obilní n S obilím'n na obilí' 
-fdJltcibc-mafif)hte požína: 
dlo, žecÍ stroj na obilí; -fdh'l' 
bet stoh obiiní; -fd)tot tluč 
o b~l~í; ;-fd)lllinger opál ač 
ob1h; -1tcb řešeto obilní 
žejbrovadlo; -f-\.iat-fíleid)e~ 
úsporní sýpka obilní; -lvei. 
if)er sýph obilní; -fílcrrc 
z~~az. V37V~ZU ?b~lí n vY
vazeb ObJll; -Item obilní 
n pivní kámen Islouží rozpnšten 

k výrobě pi.,); -ftoff O bilina . 
-bcrlefc - ntafdJhte druh02 
vadlo.,. rozdrnžo~~ci stroj i 
-~erfHfJ.e~mtg pOJ1stení o bil
ni n Oblh; -bottat~ zásoba 
obilí n obilní; -Il.loge váha 
oJ:>ilní TI. ~a obilí; -lUagCtt 
,:uz s o blh111; -lUud)Ct obilní 
hchva; -5ť ÍlCllt obilní de'-á
tek; -;5ttt$ osep, obilní úrok' 
-50f{ clo z obilí n o biiní; 
-30fí-tarif celní sazba obilní. 
)Jet~Cnltt rozl~UČe!lý, od

de,env; adv. od3_elene; _ [e. 
fJťl~Í)c ~f)cg~ttel1 manželé žijící 
Od'GllCene n pro sebe; _ ber. 
f)anbeln projednávati co oddě
leně. 

@ctremttljdt odloučen03t. 
oddělenost. . 

gcttCU věru)'; a1l3cit _C0 
9JletrolJolitanbomca)Jite! vžd v 
věn;á l!letropolitní kapitul~. 

@ctnc6c pastorek; pře
vod strojní, kolo sledné TI 

hnané. 
(ljetl'ieb$ - arbeH dřevení 

pa~in.ové; hnání pažby; ~fc!kI 
pazne pole. 

@ciibtf)cit vycvičenost, 
zručnost, zběhlost. 

D================~====~ 

K podrobnému studiu jazyka Jrancouzského dopo
. rl.lčujeme do kažllé knihovny obsáhlé dílo, veíiký 

SKÝ' 
Sestavili 

.. Dr. JAN HERZER aČENÉK !BLy 

c. -k. _pr,ofessoři sttť?didch škol. 

Dilkladné dllo_totopracovánojest podle nejlepších do
savadních pramenů franconzských, slovanských a německých, 
takže obsahuje téměř všec!;:a slova a rčení francouzská se 
zvláštním zřetelem ll: výrazům odborným, řemeslnýma li· 
dovým, z.ejména v čétbě novější, dálehojnost frasÍ, přísloví 
i synonym. Za každým slovem udána správná výslovnost, 
nakonei pak uvádí se pro věd-eckon potřebu i etymologie. 
Slovník franconzsko-český j" .vítanon knihou pro všechny, 
kdož potřebují· sáhnouti k zevrubnější francouzské pomůcce 
slovníkové, Slovník francouzsko-český spracován je podle 
osvědčenémethody- Sachs-Villatovy a řadí sek nejlepším 
~pisům slovníkářským v naší literatu.ře .. 

:0;(1· I. ..8..,-G. 
Cena: bl~ožovanýS zl. 40 kr., váz. Bzl. 70 kl.'. 

Dn II. ::a:~Z_ 
Cena! 'brožovaný 9 zl. 20 kl".; váz. 10 zl. 50 kl". 

Aby si tab· dílo mohl opatřiti i· ten, .. Jemuž zakoup.ellí 
kompletních svazkl, není pohodlllo, ullpořádali jsme právě 
!UIVOII draholl edici sešitovou \ obálkovou)" jež vychází nyní 
pravidelně a SÍcesešit každých 14 dní. Uplné dílo zalijme
nyní 44 sešitů po 40 kro Přeďplat~é na 5 sešitů 2 zl.,. na 
10 sešitů 4 zl. i s pošt. zásylkon• Zádejtesešit na ukázku. 

Objednati nebo př3dplatitilze v každém knihkupectVÍ 
jakož i v ' 

Hakladatefstvi . J. Otty \I Praze, 
D======================~~ 
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. ... Slovník. na takových ~ákladech za10žený a důkladně 
zpracovaný-je dílem pro literaturu i práHický ži-. 
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QJtledu eennou a Ít žit JÍ;čnou. ' ... '.' .j. .' .,.~ ••.••• ' .. 

"Němecltoiieskýslovnfk"v.y<,hází . J '~eši~echo 40.str.> 
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@el.1iCt'C, @clJtcl'Íe věnec 
šachtový n jámov}'; srub 
střídový. 

geuicd čtvercov}', čtver
hranný, čtyrnásobný. 

@clJicd(též -e) čtverec, 
čtverhran; -metel' čtvercový 
n čtverečný metr. 

@eltJiiÓ}$ rostlina, bylina. 
gCluadJfclt jdn býti ,.c, odo

lati, odolávati čemu. 
gCtl.lagtC$ @e\d)iiít obchod 

odvážn)', jednání odvážné. 
@ctl.lagtlJcit odvážnost, 

smělost. 
gell.laf)t'; e-r eaclje _ roerbett 

zpozorov&ti, uviděti, zočiti, 
spatřiti co. 

@Cil.liiljt záruka, rukojem
ství, ručení, jistota, správa; 
(též @e\1:'ef)t) držení; zápis; an 
Die óiid)erl1cf)e _ 6qiigliclj ehm 
vtealitčit ge\d)rielmt \1Jerben býti 
zapsán do knih za vlastníka 
reality; alt bie _ rOllllllcn býti 
zapsán za vlastníka, zápi
sem vlastnictví na býti j 
-a li jÓ}t'cUítmg propuštění 
z knih; .attfÓ}rcibuug za
psání do knih; .bricf spra
vní list, spravní zápis, vy
svědčení o knihovním vlast
nictvÍ; -gcbiir, -9t'oítJjcn 
poplatky za list postupm na 
část dolu; soukup; !J-Iciftcu 
z-, ujistiti co; spravovati, 
ručiti, zar11čiti se, státi ,.č; 
cl. Duni) Cffentlicf)!eit _ldften 
z-, ujistiti co veřejností; 
-(ctitel' spravce, ručitelj 
.ldftulIg správa,spravování, 
ručení, zajištění; .feiftung$< 
fonn fond záručný; -let. 

fhmg$-udunbe sprav ní zá
pis, list o správě n ručení; 
-$-mangef záručná vada; 
-z-maltn = /_leijter; .fÓ}ein 
spravní list. 

gťtl.laf)t'en zpozorovati, u· 
viděti, spatřiti; ficf) _ (za-) 
opatřiti se. 
)}ť.tl.liiljutt r:o~kytnouot~~~~

prátJ, vyhovetr, propuJcltlj 
\ldle i.8eruf)igl1ltg _ úplně upo
kojiti; bie 3lt _ten i.8egiiufti< 
gUl1gen v}'hody, jež mají býti 
poskytnuty; ber \jlartei bas 
recf)tliclje @e~i5r _ popřáti straně 
právní slyšení. 

@etl.l!t~t'i!tm opatrování, 
ochrana, uschování; vazba; 
\lorlčiu~ger _ prozatímné ujiště. 
ní se někým, zatímné zatče
ní; S. in _ 6rillgen někým se 
ujistiti. 

@eluiifJtttug be{l '!rrmen; 
tecf)te{l poskytnutí n udělení 
práva chudých; _ ber vtecf)!{l. 
1)Hfe poskytnutí právní po
moci. 

@etl.laIt moc; síla; násilí; 
all{l eigener _ o své újmě; 
eÍ)emallnlicf)e _ manželská mOG; 
afterlicf;e _ moc rodičů; \liiter~ 
liclje _ moc otcovská; unlcr 
baterlicf)cr _ fte~C1t býti pod moci 
otcovskou; l)ii~ere _ (vis ma
jor) moc nepřekonatelná, 
síla neodolatelná; oftenHicf)e
veřejná moc; rid)ierlid)e _ 
soud'Covská moc; (lEofímacf)t) 
plnomocenství, plná moc; 
iióer\1.1acf)enbe ~ moc dohlédací; 
altorÍJneltÍJe _ moc nařizovacÍ; 
\lollaieí)enbe _ moc výkonná; 
ba{l rte!)t uicf)t in meiner _ to 
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není v mé moci; _ att\1,)e!tten 
užiti násilí; jiÚ) _ anl\nl!t či
lůti si násilí, přemáhati se; 
_net násilný čin;. -n~> 
mnfilUtg osobov~r:-í, Sl moc~! 
_nttlUenbultg uZlh moCI, 
_geber zmocnitel i -ftnber 
zmocněn";'. zmocnenec; 
-maf7rcget ~lásil~é .za~ročení 
n opattenl ; nasllne pro
stí-edkYi _mi{gÍlr.nulÍ), ~ne; 
užití moci i -1tfJntt nasllne 
jednání i ;-tl)at l~~~ilí i . -tl)~' 
tcr násilmk; -tÍ)nt1!'lfctt na
silí násilnost, násilnictví; 
i!ffc{ttltd)c _tf)iitigfeit veřejné 
násilí' _tríiger zmocněnec, 
plnon{ocník i _tJcd)iH.tni$; 
iamHiemed)tHd)C5 _ber9ii!tm5 po
měr moci n mocenský dle 
práva rodinného; _, ll; 
.3tuangg-mnf1regeht nucem 
a dohánění. 

gelunrtig mocný, siln)', 
prudký; cine _e. 9Jčenge ~~r~
mně mnoho (hdu, vO.laku, 
povozů a p.); cin _cr ?JJ/cnjd) 
silák; velikán; mocný člo
věk. 

gCluíiUi!Jclt (hor.!; @ruóen, 
Baue _ zmahati n přerobiti n 

opraviti stržiny ': strže, n 

obvaly; @rnlíeltlDuÍlet _ sta
hnouti důlní vodu, odvod
niti důl. 

gClunrtjnm násilný; adv. 

násilně, mocí; e-;3 _ett ,~obC;3 
fterliell umříti násilnou smrtí. 

~CIUnHicltltfcit násilí, ná
silnost, násilnictví. 

gCl1.1alotcg Q3fcd) válen)' n 

válcem táhnutý plech. 

@cluatttl oděv; hor. smrš t
na rozsedlina; -flÍ)ueitler 
muž~ký krejčí. 

~eluíiuDc e-r ~9iire pažba, 
pažení, ostění. 

gCl1.1íirtia; e-r ®aÚ)e _ jdu 
nadíti se ~eho, očekávati co; 

S-nt _ jdu býti k službám 
komu. 

gCluíidigClt očekávati co, 

nadíti se oehe. 

@cl1.1iirtiguug čekání; in_ 
očekávaje co; ol)ue _ neče· 
kaje na ... 

@ctuiiffcr vodstvo, vody; 
@cluebc tkanina; med. tkaú, 

tkanivo; -IHtgltfJttitt v.~'stÍ"Í
žek tkaniny; -piidlC plocha 
tkaniny. 

~el1.1dJr zbraň; ručnice, 
puška; -bCld}liigc - matfJcr 
výrobce kování na pušky; 
-bcjtauM6cHe-eqcugcr V.'i
robce součástek l'učnico
vých; -fabrif zbrojovka, 
puškárna, továrna na pušky 
n ručnice; -Í)ihtbler obchod
ník puškami n zbraněmi; 
-fauf hlaveň pušky; -ma' 
tfJcr hotovitel ručnic, puš
kaři -patronc ručnicový n 

puškový náboj, patrona do 
ručnice; -pfropf zátka do 
ručnice; -retfJclt věšák na 
pušky; -ftfJllft pažba ruč
nice n ručnicová. 

@clucilj parohy. 
@clucrb-(cbcu průmysl-

(nic tví) ; -itfJCtU živnosten
ský listi -ffaub průmy~!
nictvo, živnostenstvo; -tl.la' 
tigfcit činnost průmyslnická, 
průmyslnosti g-trdbcub 

@clucrbc - @Cl1.1ct'lic- 579 

pro,vozující živnost, řemeslo, I živnosti; -ausffcUttttg v:!'
průmysl i -trcibeuber živ- stav a průmyslová; -aug> 
nostník, řemeslník, průmy- I iibuug provozování živnost.i; 
sIník; -ucrcht průmyslová [' -baul živnostenská banka; 
iednota; živnostensk}T spo- -bcÍ)iirtlcživnostenský úřad; 
<jel,'; -ucrfti:inbiger živnosten,!' -bcred}tigttltg živnostenské 
ský znalec; -tJorjlÍ)uf$-eaffc oprávnění, oprávnění na 
záložna řemeslnická n živno- ,živnost; -bcitfJríinfuug ob
stenská. I mezení živnosti; -bctricb 
'@CI,tlCdieŽivnost,řemeslo;!provozováníživnosti;živno_ 
zaměstnání, sta v; průmysl; stenský podnik; průmyslová 
ireie'3 - svobodná živnost; I výroba; -bettiebg - mtfagc 
'Coltccjfiol1tcrte>3 _ živnost kon-I provozovárna živnostenská; 
cesovaná, povolením pod- -betticbg - ,pflitfJt povinn',st 
míněná; í)al1b\1Jerf~l1tiitiige~ _ I provozovati živnost; -buď, 
ŽiVl,lOSt řemeslná; rn~eube5 _I kniha živnostenská; -CtUlut' 
živnost neprovozovaná; rabi, HCtuug hromadění n ktllnu
~ierteil _ živnost radikovaná; Iace živností; -bicuit-tJer< 
11l1!er 2Iuiiid)! fleftdrte~ _ živnost Ilji:iHuig služební poměr ži
daná pod dohlídku; mít bem , vnostenský; -ciutitfJtttttg$< 
~orper U1l3ii~)tigeil _ treilien pro- ! iHiďc živnostenské nářadí; 
vozovati nemravnou živnost l-ctuftcUuug zastavení ži
tělem, vydělávati si ne-/ vnosti; -eut3iCÍ)uug odnětí 
mravně tělem. živnosti; -fiirtlerultg pod-

(ijclucrbe- (vi' tiž @CIl.lcrb$-) porování živnosti; -fOrmU, 
(fllgcfcgcu~eit věc n záleži- I Dultgs - fd)u!c průmyslová 
tost živnostenská; mi! bm _< I pokračovací škola; -fod, 
{Lltgefegelt~eitC1t beíraute Q3ef)orbe [fiiÍ)tltug další provozování 
úhd, jemuž jsou svěřeny živnosti; -ftciljeit svoboda 
věci živnostenské; -auragc i živnostenská; -fti~tetspráv
zahzení živnostenské; ber I ce živnosti n závodu; -ge' 
'Jfuiiid)t ber 5Sef)orre nnterfte< I IjHfc živnostenský pomoc
'(lwl:e __ antafle živnostenské i ník; -geritfJt živnostenský 
zařízení (zařízeni živnosti) I soud; -gcrilÍ}ts-fnd)cu věci, 
podrobené úřednímn do-[' patřící k soudu živl1osten-
111edu; -autttctbuug ohlá- skému; !l-getitfJtHdjcr mel" 
šenÍ živnosti, ohláška n 0po-I greiÚ) smír před soudem. 
vě(T.~ivnostij -IlUtttelblttt!JS:[' živ, 1l0~~enSkým, ; -;-gcjci; .zá
gcllur poplatek z opovédl kon zlvnostensky; -gclci;< 
živnosti; -autrttt započetí, I gebuug zákonodárství ži
zahájení ,živnosti, nastoupe-/vnostenské; g-gefclHid}e Q3c' 
ní živnosti; -llut1'ittg-ge. jtil11mllug pi:'edpis zákona 
lliir poplatek ze započetí, živnostenského; -geic~~1to< 
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ucf{c novella n prídavek 
k zákonu živnostenskému; 
-grUt;CU meze živnosti; 
-!.Janc průmyslovna; míst-
nost živnostenská; -tufJabcr 
majetník živnosti j -ht, 
fpecthm inspekce n dozor 
ži vnostensk}'; _iujpcetiou$' 
affiftcut dozorčí asistent 
živnostenský; _htfj.lcdiOU$
tlicuft dozorčí služba živno
stenská j _iufpeetot dozorce 
n inspektor živnostenský; 
_htfVcctot$-affiffeuf asistent 
živnostenského dozorce; 
-fammct komora živno
stenská; _fategoticu odvět
ví n kategorie živností; -Ic' 
bcn život živnostenský, ži
vnostnictví; 5Bebiiril1iffe be(l 
_lc6cn(l potřeby živnostnictví 
n živnostenské; -legitimit' 
tiou$-fltrte živnostenský 1e
gitimační list; živnostensk)' 
průkaz; _reute živnostníci; 
-(v cal provozovárl1a n míst
nost živnostenská; g-miifiig 
živnostensk}'; _l11aflig l.lmtc, 
[jme Ullternel)l11ung podnik ži
vnostenský n po živnosten
sku provozovaný; g_l11ufíiger 
&ffcctc1l9Clnbier živnostenský 
obchodník cennými papíry; 
-muicum prům~'slové mu
seum; _ober-bdji.lrbc vrchní 
úÍ'ad živnostenský; -olier' 
htivcdor vrchní dozorce 
n inspektor živnostenský; 
-orbuultg živnostenský Hd; 
-viidJtcr nájemce, pachtýř 
živnosti; _j:lon~ci živnosten
s ká policie; -\,oH5ci-ftmf' 
fadje trestní věc živnostel'l-

ské policie; g-poH;cHid)c 
mcrf)antIl11t~i řízení n jednání 
se stanoviska policie Zivno
stenské II živnostenskopo
licejní; -j:lrobudcu-IlU$ftef' 
luug výstava řemeslných n 

živnostenských výrobků; 
-ratl) živnostenská Tada; g
red)t1idj dle práva živnosten
ského, po právu živnosten
ském; -retur~-frift lhůta 
k stížnosti ve věcech živno
stenských; -rtgiftcr rejstr-ík 
živnostenský; -iadjc věn ži
vnostenská; -fd)ein list ži
vnostensk.ý; -fd)UIC průmv
slov{t škola; -fd)iHcr žik 
průmyslové školy; -fdju{, 
Ivcjcn školství prl'lmyslové; 
-feetiolt odbor živnosten
ský; -ftatijtif statistika prů
myslu (živností); g-ftatijtifdj 
ke statistice prltmyslu se 
vztahující j -ftcucr daň ži
vnostní; -itťuer-gcfei~ zákon 
o dani živnostuí; g-teď!' 
ttiiďJc$ Drgall živnostensko
technický orgán; -trcibclt, 
bcr živnostník, průmyslník; 
-ulicrfieMunIJ přeložení ži
vnosti; -ubcdrettmg živno
stenský přestupek; -uuter' 
nd)tncr podnikatel živnosti, 
živnostník, průmyslník: 
_mtterucf)muug živnosten
ský podnik; živnost; -utttcr' 
ftii~ung$-ÍJereht živnosten
ský podpůrný spolek; -I.lcr~ 
cin průmyslová jednota, 
živnostenský spolek; -UCt, 
lcif)nug propůjčení živnosti, 
živnostenské povolení; -UCl" 
lcif)tmg$-tll!,c poplatek Z:l. 

propůjčení živnosti; -uer' 
lnit ztráta živnosti: -UCt" 
mi.lgClt živnostenské' jmění; 
-ucrj:liidjtct propachtovatel 
živnosti; -uerplldjtuug pro
pachtování živnosti; -\.lcr' 
ttlaftuug správa živnosten
ská; -\.lorfdjriftctt živnosten
ské předpisy; -5iif,I-bfiittcr 
sčítací lístky pro živnosti. 

gCltlcrbfid) živnostensk)', 
průmyslový; _e :líd'ci! fiat 3U 
nľf)etl živnostenská práce má 
přestati; _e :lín~biibltltg vý
cviK živnostensk}' n průmy
sl?ý ;v.-.ev ~~~ranftaft průmy~io
ve uClhste j _c 9Jcarfen znam
ky pl'llmyslové n v}'robní; 
_e eíJar' ll. ~arfdien~cafie ži
vnostenská spol'Helna a zá
ložna. 

(l;cluctb$- (vÍ7 tiž (l;cluerbc-) 
-ttltfta}~ dílna; -auffó)rct' 
{nmg zlvnostenský zápis, ži-
vnos~~nská ~niha;, -befíiffc' 
UCl' zlvnostmk, prumyslník' 
-bcfugui$ oprávnění n práv; 
živnostenské; -betricb$-au
mc!bung opověď provozo
ván i živnosti; -cataftcr ka
tastr n seznam živností; 
-collccffhm povoleni ž·.vno
stenské, koncese živnosten
ská n na živnost; -C011' 
ecifh11t$ - gciuťf) žádost. za 
PO\ olení živnosti n živno
stenské; -corrcipollncu3 ži
vnostenské dopisování; -ch!, 
fomlltcu příjem ze živnosti; 
-cdcbiguug uprázdnění ži
vróosti; -ctabIificmcut prů
myslový závod; -flcif~ prů
l11~'sl(nost); -fttf}t'c povoz 
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živnostenský; -gCltoffC spo
l uži vnostn ikj -gCltoif euf d)aft 
živnostenské společenstvo' 
~gcid)iift živnost; _gcfcU: 
fd)ttft živnostenská společ
nosti -fcuutuiffc vědomosti 
živnostenské; -fegitimlltiolt 
živnostenská legitimace. ži
vnostenský průkaz; -mauu 
živnostník; řemeslník; pnl
myslník; -mcifter mistr ži
vnostensk}'; -mobHttrc ná
činí těžebné n řemeslnické' 
-ltOUCUC novela živnosten~ 
skáj -pribHcgiltm v.ýsada 
ži\'nostenská, privilej živno
stenský; -rIlUUt živnosten
ská místnost; -red)t právo 
živnostenské; -ffiittc živno
stenská provozovárna, místo 
výrobní n výroby, y.)'robna. 
dílna, pracovna (živnosten: 
ská); -tare živnostnÍ taxa' 
-umhtug objem, rozs!,h ži~ 
vnosti; -ulttcrltc~mc1t pod
nik živnostenský;_ucrfll{mm 
práce živnostenská, způsob 
práce živnostenské, výroba 
živnostenská; -bor.ridJtuu, 
gen pHstroje živnostenské' 
zařízení živnostenská n prů~ 
myslová; -3Urud!cguug 
vzdání se živnosti zane
chání živnosti j ~6uitmtb 
stav živnosti; -311.lcig od
větví průmyslové. 

(l;cltlCd řemeslo: hnaCÍ 
stroj, motor; spoleČenstvo' 
hor. závodnictvo, náklad: 
nictvo, těžařstvo; -bulter 
stavitel motorů; -ucrcÍlt 
(ang!. trades unions) dělnické 
sdružení. 
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&ctucdc závodník, ná- výrobce vah; g-los bez-
kladník, těžař, těŽíř. významn}'; bez váhy; -l-ltii· 

&clucden-liud) kniha tě- fuug zkoušení vah. 
žai'skáj -fu): kuks II podíl gcwid}ttg závažný, cll'lle
na dolu; -fl-latcaffe spoři- žitý; mající plnou II paUič
telna těžařská; -tag schůze nou váhu (o mincích). 
tě žalů u závodnictva; HI_tag (ijewid)ts- (Yi' též &ewidlt-) 
aH)a1ten konati schůzi závod- abfiiquugs-5eid}en zkratka 
nictva n těžařst,va; -tage- pro označení váhy; -ab: 
l-lt'utofoU protokol II zápis- gang průvažek, schodek 
(ník) o schůzi těžařské II na váze; -augabe udání II 

závodnické; -tagsbefdj{ufs oznámení váhy; -bcíajhmg 
usnesení schl'lze těžaí'stvit; zatížení; -beid}tiittfuug ob
-bCt~cid}ltÍ$ seznam těžařů. I mezenÍ váhy; -))iffctcu~ 

ill etl.lcdfd) aft těžahtvo, i rozdíl n různost ve váze; 
těžíi'SiYO, nákladnictvo. l-etÍjctlnng, -ctmitthtug vy-

gCIl.lcd;d)aYtíhf} těžalsk}', i šetření n vyšetřování váhy; 
náldadnick}'; _e SDirectiol!l_etholjuug zvýšení váhy; 
ředitelství těžaÍ"ské; _cé $er: i -fiiIid)uug padělání závaží; 
l11l'gelt jmění (ulSjetek) těžii'- II (úmyslné) poškození u zleh
stva u nákladnictva. čení závaží; padělání zná-

&clucdidlafts-autÍ)cif po- I mek ověřuj ících zá važí; 
d!l těžařsk}',; -!lit~cti~lt ř~- I šidb~ ~ š!zení na váze; 
dltelstvo nakladmcke n te- zlehcem vahy ln účelem šidhy'; 

žířské; -fiat ut btanovy tě- -gatlíitur souprava n složka 
žířstva; -bctttchmg zastu- n garnitura závaž í; -gtiiflC vc
pování těžařstva. likost tíže; -gtct16cn meze 

gClucfcu h}'valý, někdejší; váhy; -f;Hfs - taúcf{cu po
_er mo1'mlUtb bS'val}' POrUČ!1.ík.! mocné tabulky k vážel.lí; 

&cwid)t váha, tíha, tíže; -flltegotic druh n katego
váhy, závaží (u hoLlin); dů- rie váhy; -tlUtltCO = _al\: 
ležitost, závažnost; rO(le-" _, gallii; -lttcugc váha; -Ot))· 
hruhá váha; _ ()afJm vážiti; lUtUg l'ád pro váhy i -per: 
Citl _ auf el. lcgen váhu ua' centc procenta dle ,,;'tlly; 
klásti, přikládati význam u -l-lorto vážné, poštovné dle 
váhu čemu. váhy; -VOl·to -taiie saz1Jy 

(!;cwid}t- (yiz tiž @eluid}Hl-) vlÍžného; _t'ebifioltpí'ehlíclka 
núgaug schodek na váze, vah; -fati složka n garnitura 
průvažek; -abual)mc úhytek závaží; -1!tttogat náhražka 
n zmenšení váhy; -a65ug n náhl'adek váhy; -ta!JeHc 
srážka (s) váhy i -ausjd)Iag váhová tahulka; _ta):c po
vývažek; -eíuf)cit jednotka platek z váhy; -iibCl'cÍlt: 
n jedniČka tíže; -Ct;CltgCt I ftiimmmg sl'ovnalost vah II 

závaží; -lUttcrid)iell rozdíl 
ve váze; -uetl)iHtuiífc ber 
:mare váhové poměry zbo
ží; -bedu;t úhytek na váze 
II váhy. ztráta na váze u na 
tíži, séhodek na váze, prů
vaiek; _ucntttgCtltttg zmen
šení váhy; -3tmaf)mc přírů
s~J.k, phbývání na viÍze n 

tlZl. 
gCíUtegt zkušený, znalý. 
gcwHlt; _ \ciu cl. 311 tl)ml 

hýti ochoten n chtíti učiniti 
co; sl! cl. _ letn býti odhodlán 
k čemu; fJoti _ zlomyslný. 

&ell.1htbe závit; stúčka; 
-aufa!; násadka závitová; 
-fcufter okno se závěsami. 

(,í)eIUtUu zisk, užitek, vý
dělek, výtěžek; prospěch, 
výnos; výhra; entgangener_ 
ušlý zisk; _ fJrtngcll vynášeti, 
prospívati, prospěšným býti 
komu; _ lJríllgenb výnoSn)'; pro
,'pěšný; -lUttljCH podíl na 
zisku n ze zis ku. d il zisku; 
podíl z výhry; -antíJcU: 
id)Cht list na podíl ze zisku 
u na podil ziskový; podílný 
li ,t na zisk; -úctl)eWguug 
podíl na zisku; -touto účet 
ze zisku; -Hftc seznam vý
her; ll-los bez zisku, nevý
Ilosný; -tcd)nu~tg ú~et "~ 
zi~ku; -ted}t pravo vyherm 
n na výhru; ~ tiiďlafs z}sko
V:\ sl'ážka; zl'lstavek zIsku; 
-fteucr daú z výhry; -jud)t 
:.::íštnost, ziskuchtivost; g_: 
fiid}tig zištný; -tf)eil část, 
díl zisku; část výhry; -bct: 
fauf prodej zisku; _: ll. mct', 
hli/-couto účet ze zisku a 
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ztráty; g-ueril-lred)eu)); cil! 
g_lmlrredlCllbei3 Untcrnel)melt 
podnik, z něhož se dá očeká
vati zisk; -~icf)Uttg tah V}'
her (l~sů), , . . . 

gCWtltUClt zlskah, doslcl, 
dosáhnouti, nabýti čeho; vy
dělati co; dobývati; kliditi, 
těžiti 00; vyhráti 00; ben '131'0: 
CCI5 _ práv z~stati, ?pOI: vy
hráti; alt )fuert \1Je1emtHí) -
získati, nabýti podstatně 
ceny, státi sEl, podstatně 
celln ěiším; c-e U6CqeugUllg -
naoYDi n zjednati si pl'esv~d
čení; lifJer S, lifJcrl)al1b _ p1'e
vahy nab},ti nad ki·m,. překo
nati koho. 

@cluhtif výhra, věc vy
hraná; = ®eroillll; -lmtl)eH 
podíl na výhře; _llus;aI}luug 
výplata výl1Ty; ;:;íiett~!"I vý
hra suma u vvse vyliry II 

v.ýl~erní; --;:Iliffeteu; v~ozdíl 
zisku; -1)oTIltuug n~0eJ e n,a 
vvhru; _ltummCt C1slo vy
hřv: _objcct Pl'edmět vý
hry; _tCIlHiathm realisace 
v.~·hl"y; -fd}eht l~st na v}'lll:u 
u v}'hernL poukazka na vy
hru; -1.1eí:lolUU!J" slosování 
vvher: -~iefJltug tah v},hry. 
~ &clúhumltg dobývání, 

težba vvroba' výhra; vS·tě
žek; : \.~on W~ftli~c11t (gi~ pří
prava umělého ledu; _ ber 
9)cineralien do hývání nerostů; 
_ bet \)Zad)prODncte V.)TO ba za
din " zadních produktll. 

(,í)eluiltltuugs - bCl'cd}tigtcr 
onrávněný k dohvváni 
k" těžení n k těžhě" u k vý
robě; -foftlm výrohní n~v-



534 

klad, náklad dobýváni; 
_tcdjt právo k dob}'vání, 
k těžení, k těžbě, k vyrá
bění. 

gCluijs jistý, nepochybný; 
jakýsi, nějaký; _ fein býti 
jiSt}'ill; ad,. zajisté, určitě; 
ein _cr ?))CClllll někdo; dn_fr 
Sofef ,pod) jakS'si n nějak)' 
Josef Hoch, 

&Cluiffcu svědomí; nad) 
íeinem Befiť!! !lliiífen uub _ dle 
svého nejlepšího vědomí a 
svědomí; g-ros nesvědomi
(i'; -fofigfeit nesvědomitost. 

gCluiHcltljaft svědomitJ', 
(!;cluiffcllOaftigfcit svědo

mitost. 
&cluiffClts - bcrcidj obor 

svědomí; -cljc (matrimo
nium conscientiae s. se
cretum) manželství svědo· 
mí; -frciljeit svoboda svě
domí; -í.lťrtrchmg (probatio 
pro exoneranda conscientia) 
zastoupení svědomÍ. 

gCll.liffcrUHtf7cu poněknd, 
z části, jaksi, takol'ka, do 
jisté míry. 

~cluifsljeit jistota, bez
pečnost, urdtost; eL 3m _ 
erlje'6en dofázati 'o. 

~eluittcr,fiiutctt z,-onění 
na mraky; -fdiallc1t škoda 
způsobená bouH:ou. 

gClUogcu nakloněný, pří-
znivv komu. 

~ěluogcttljeit náklonnost, 
přízeň. 

geluí.iljueu zvykati, navy
k ati koho čemu. 

&eluoljuljcH obyčej, zvyk, 
zvyklost, návyk; cr fiat jid)5 

3m _ gemacr)l navykl si to. 
vzal si to do zvyku. 

&Cluoljnljeits-licttrcr že
brák z návyku, ze zvyku; 
-Dicbftaljf krádež ze zvyku; 
g-!Jctniif7 dle zvyku, jak zvy
kem, jak obvyklo; -faul'/. 
itrťÍd)cr tulák ze zvyku; 
-tCd)t prá,'o obyčejové; 
-fihtDC slabost, křehkosti 
-í.lcdit'cdjcr zločinec ze zvy-
ku. 

gC!uoijttHďj o byčejn.ý, ob
vykl}'; adv. obyčejně; cl. wbet 
_ něco končívá se; ct. ift _ 
něco b}'vá i gana _er I)3ll6e! 
prasprostá luza. 

gCluoijut z-, u-, llavykl~' 
čemu; ani _c ilJ.leiic obvyklým 
n obyčejným způsobem. 

&eltloljltlmg zvyk, navy
kání. 

mCltJiHbc klenba n klenutí: 
sklep; krám, sklad; \)OrrC~ ,; 

r)af6!rei~jorJ11ifle~ _ plné n piH
kruhové klenutí; ii6erl)of)te\3_ 
převýšené klenntí; gebriiďtc~ 
_ stlačené klenutí; f[aď)e~ _ 
ploché klenutí; -anfallg 
patka klenutí i Il-artig klell
bovitÝi _bau stavba klenu
tá; stavba klenby; -bogeu 
klenbov}' oblouk; -iirhdc 
klenut.ý most; -tOuto účet 
ze zboží krámského; -fliid)e: 
anBere _flaď}e záda n rub kle
nutí; i!1l1ťťC -ffiidiC líce n Iíceú 
klenutí; -tuf! patka klenutí; 
-fap-!.lC cíp klenutí; -rajtclt 
vS'kladec; -Iailnmg vnitřJJi 
plocha' klenbová; -maUC1> 
Itl cd zdivo klenbové; -rihfClt 
hřeben klenbový; -riijtU1tg 
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skruží pro klenutí, zaskru
žení, skruží klenbové; -fdiHD 
iitít na krámě; -jdiíujS·jtciu 
závěrek klenbový. závěrečný 
); ámen klenbový; -lpanu
weHc rozpoll n rozpětí klen
bv; -itcht klenák, klene ov)
ka, sluka, sklepovice; _trii. 
gcr nosník klenbový; -Iulld)e 
stráž krámská; _luÍ1tfcf úhel 
spáry klenbové; -shts ná
jemné z krámu; -jWiďcf cíp 
klenby báňovité. 

geluolbt klenutý; _er lEmlt, 
Ío,'b .nat. vydutý, vypoukl}' 
hrudník; _c 0tirn vypouklé 
čelo. 

&cluiiljf tlačenice, dav, 
7.matek, hemžení; e~ iDal' cin 
_ \)011 DJCenid)en (tui bcm l)3ía!,)e 
lid jen se hemžil na ná
městí. 

&cll.lih~ koření; -gcltliHlic 
krám kOl'enářskS'; -OiinMct 
obchodník kořením; -miifJfc 
mlýnek na koření; -f41f5 
kořenná sůl; -ftampfcr ko
í·enník. 

&csiiO(cl hor. náčiní, ná
stroje; -aliltui;uu!l opotře
bování náčiní n n:istrojů. 

&c;iinfc vadění, škorpeni, 
sváry, hádky. 

ge5aljttt ozuben}'; _e ~it9· 
ntl1g~ftangc vodidlo ozubené. 

~c~itntnet hor. dl'evení důl
ní; dveřeje střídové; věnec 
šachtový; in _ ie!,)m vydře
viti; tn _ flci)en státi n bS,ti 
v dÍ'evení n ve dřevě. 

~e;ltlnttgC1tljcit nucenost, 
nutkánÍ. 

&ljetto židovská čtvrt 
ev městě); židovské město. 

&ibus-Ijut klak, 
~idit dna; hut. kološník; 

-mancr zeď kolem vy
soké peci; kološní obruba; 
-iď)ltJlltntn hut, cinková pe
cina, pecní kalmín; -itrum· 
pfc pakostniční punčochy; 
-3ad'Ctt e-~ ~riiď)jener~ proti
větrová plitka (v kryčném 
hrnu). 

~ielic! štít, lomenice, ka
břinec, kalenice, hlavina, 
průčelí, svisel; zeď štítní; 
štít okrasný; ber dím Tf,lcil 
beé _\3 kukla; dům; -liogeu 
kulat,v štít, oblouk štítní; 
-bad) střecha se štíty; -fa· 
941De štít; -felll pole štíto
vé; -llt41uct štít, lomenice; 
-íeitc štít; -itllugc paveza; 
_lllaUD stěna štítová; -~im
met podKrovní světnice. 

mic&igfeit dávka. 
&iet chtivost, dychtivo'st, 

žádostivost; lakota, hlt.a
vost. 

giet'ig chtiv}', lačný, žá
dostivý čeho, dychtící, bažící 
po čem, 

mC5ťUg náčiní, nástroje; 
nmlglJareB _ pohybli ,'é sou
(~ásti strojů hornick}'ch a 
hutnických. 
ge~icmen ftcCJ slušeti, 

trhi, náležeti komu; -b 
slušný, náležitý. 

<I3iefH1lldj bystl"jna, ručej; 
-liottid) slévací káď; -cr~ 

pa- litina; -fonu forma slévací; 
pH- : -Ijaus, _{jiittc slévárna; 

I -metfice slevačský mistr; 
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-ofcu slévací n rozpouštěcí kámen; -ftoff j edovatina; 
')ec. -bcdcfJt obchod jedy; -bOt~ 
1 gicf7clt líti, naliti; slévati. medbud) záznamník n zápis-

<Bieficr slevač, slevař, li- ník o jedech; -botfd)riftClt 
tec: Cí":emettt'- slevač cementu; předpisy o jedech; -ltlntClt 
-fo~tt slevačská mzda; jedoviny; -3nfJtt jedovatý 
-meiftcr mistr slevařský. zub. 

@iefierei slevačství, sle· gifHg jedovatý, otravný. 
vařství; slevárna; slévání, <Biftigfeit jedovatost, 0-

odlití; _betrieb slevačství; travnost. 
-perjotttlí slevači. ~Hb-hnut barvířsH rvt. 

@Ht jed; _bcreHer při- <BUbe žluť, okr. "" 
pravovač jedu; -bC5Ug ode e)- @i{))C společenstvo, cech. 
bírání jedu; -be5ugs-liťeu~ @H!iull vydutina zádi lod-
povolení n licence na odbí- ní; -s-fliH~et, -s-luiec drva 
rání jedu; -bc3ugs-fď)Citt n žebra vydutiny zádi lodní. 
list na odbírání jedu; -bud) @m-bud) zemské desky 
kniha j edú, kniha pro zá- (v arci" Rak J. 

znam iedů: kontrolní kniha gHtig pl1l.tný. 
při pr~dejdedú; íl-frei = <BHtigfcit platnost; -s
~1_1o~; g-fJiiItig obsahuj ící ))nuer doba platnvsti ;_{l-DaUer 
jed; jedovat}'i -{lImbe{ ob- e-r 'lllt\ueiillng doba, po kte
chod jedem; _í)iinnfct ob- rou je poukázka platná; 
chodník jedy; -f)iittc huť _{l·bauer Ilon 8 msocf)en má 
arseniková; _fammcrjedová platnost 8 neděl, platí 8ne
komora; -fobnU otrušík, děl; -jnf)r rok platnosti, 
arsén samorodý; -!raut je- rok, po kter}' co platí. 
dovatá bylina; g-los bez @impctt cel. pr,vmky (U 

jedu, jedu prost)', bezjedý, cejch atd.); krajky bez půdy 
nejedovat}'; _, ll. ~Jle\.iitiltaf, z krouceného hedvábí; -ml» 
friiuter-l}iinMer obchodník mC,n ;:ámec k vyrábění 
jedy a léčivými bylinami; pryr~ku. . , 
-mcfJ{ arsenová n jedová <Bln (.ngl. čte se džini Jalovcova 
mouka; -mifd)ct traviči kořalka. 
_mHtcIjedovatina; protijed; &iufi, ~iuficr kručinka, 
-llUltll otrava, vražda jedem; @inftcr-qnetjd)e, -l'Iuetid)~ 
-morber travič; _motb' mnfd)htc mělnidlo kručinky. 
\Icrjuďj pokus vraždy jedem; @ipfd vrchol, vršek; 
-pflnu3C jedovatá rostlina; -plt1tft vrchol, vrcholiště. 
O-tcidJ jedovatý; -fdJetu gttlfeht vrcholkem opatři
list n povolení na jedy;, ti; vztyčiti co; vrcholiti, do
-íd)ll.lauUtt jedovatá houba; 'I' stoupiti vrcholu; gcgijJfeH erb 

-ficin jedovat}T (arsenikový) s iigurami na vrcholu. 

<Bij;1$ sádra; -abbrnď, 
-abgttf$ sádrový otisk n od
litek; -núguffe-er5cuger vv
robce sádrových odlitků' 
-IHtIl.lurf sádrová omítka; 
-arbeiter sádrař, sádrovník' 
-ba u - ornamcnt sádrovi 
o~(,rasa stave,bní; -bereitnug 
jJl'lprava sadry; -úeltlurf 
:oádrová omítka; -IHlbf)nuer 
sochal' pracující v sádl'e' 
-bred)cr sádrař; -brcltlte~ 
vypalovač sádry; -bntd) 
sádrový, lom; sádroviště; 
-))eďe sadrovy strop; -))ic< 
fcn - cr~Cllger vvrobce sá
drov}'ch podlah "(podlažin); 
-cqCltgcr výrobce sádry-
-eftridj sádrová lepenice ~ 
dlažba; -fnbrtf továrna na 
s~.d]'u; -faf$ sud na ~ádru; 
-lt!,!unm- et3cuger vyrobce 
sádrových sošek; -figurelt< 
ijiinllCet obchodník sádro
vými soškami n figurami' 
-fonu forma sádrová, kad~ 
lub :"ádrov,ý; -formerei for
mování sádrové; -gcfíms 
s~dr?vá ř~msa; -gief7erei 
s,evarna sadry; -grube sá
c1rov,ý dlll, sádrová jáma' 
-f)aubfcr obchodník sádrou: 
-falf pálená sádra; -rager 
sádrové ložisko; -malct 
malíl' na sádře n na omítce 
n freskový; -moťte! malta 
sádrová n štuk; -miiOfe 
mlýn na sádru; -miilIer 
sádrotluk; -pui; sádrová 
omítka, sádrování; -fd)liiger 
s ádrotluk; -ftnmtlfer sádro
tl uk; -ftttcenteur štukatér 
sádry; -fiuď omítka sádro-
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vá; -Il.lnrcu-fnbrif továrna 
na sádrové zboží; -Itlarclt~ 
OiiUbfer obchodník sádro
vým zbožím. 

@ipfer sádrovník. 
@tpferci sádrovnictvL 
&iumt žirant, rubopisec, 

převodce žirem; podpisova
tel papíru na rubu. 

<Bitatar žiratář, n<1byvatel 
papíru z převodu (podpisem 
na rubu), 

girieren žirovati, pode
psati papír n& rubu; pře
vésti papír rubopisem. 

63irictuug žirování, pod
pis papíru na rubu; převod 
papíru rubopisem. 

@iro žiro, rubopis, podpis 
(papíru) na rubu, převod pa
píru rubopisem; _ in bianco 
žiro in bianko; _ 31lt ~hlcaffie~ 
rlmg smin. žiro na přijetí peněz 
za směnku; -linuf žirová 
banka; -conto účet žirový; 
-geúiir poplatek ze žira n 

rubopisu; g-fii~ig žirova
teln}', indosovatelný, pře
vodný (indosací); -gcfl'f}iift 
obchod žirový, žirování, p1'e
vod papíru (podpisem na ru
bu); -gutf}aliett, -gutf}abttttg 
pohledávka žirová n ze žira i 
-bnfuta hodnota žirová; 
-bcrbiub!iď)feit povinnost n 

závazek žirový n ze žira n 

z rubopisu; -bereht spolek 
žirový. 

@itter mříže; 11tit C-l11 _ 

Ileriel)en zamHžiti; -baHen 
trám n nosník mřížový: 
-fcnfier mÍ'Ížové n zamřížo~ 
vané okno; -gclucbe kana-
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v~, ,stramín; -raite mřížové 
bldelko; -{oge špehýrka' 
-t!l,?me~t-ftiitf dílec rámc~ 
l11:'~~?vel~0; -fttiďet pletač 
mnzl; -lhtM ,tav. = _loge' 
-tl)Ot vrata zamřížovaná ' 
m~í~ov~; -tl)iit:e) dvéř~ 
mrlZ?Ve n zamřížované' 
-berld)r~g míHové paženÍ. ' 
@f~ee- tadou hladký n 

leskly, karton; -l;altbjd)ulje 
.11adke n lesklé ruk . . 
f 

,,-'" k' aVlCe, 
-ry~u~I"JU"mad)er výrobce 
lesKlych n llladk:í'ch rukavic' 
-!.c,bet-fiirbcr barvíř leštěné 
kuze. 
~racier multikolor, glasié 

(prU~"ltn{" p , ,. m" ,J. ap Ir s l.l~lt~cí maluy na skle) 

... .,faet$ kohste, předhradí. 
@hm5 - IlpPretUr úpra va 

s leskem n na lesklo' ,,". 
"Cf ... f ' -vit· 
u .-lUtl,a t žehlírna na 
lesklo; -goftl pozlátko' 
-{ollaU kobaltin ďase~ 
krychlo,;j'; -fol)rc ~hlí lesklé 
n smolne; -j.Htppe lesklá le
penka; -tUfi saze lesklÁ 
mast' _." ~ n ,'" bne; -).ade - er3euger 
'31,0;:e lesklého škrobu' 
-ttJl~lc leštidlo; -ltJid)s~ 
fa!ir~,f továrna na leštidlo 

g fnu~cu)) skvěl.ý, '. 
(ijf'1,$ sklo; sklenice; -!lb" 

fa,rr-I)!lltDlcr obchodník sklo
~'~'l;l: ~dp~dky; -atlídtct 
,.klaTskv delnik' :"ie' l' t'" . -u, tep-
~.c skla; -ausfdht)SltJatCtt· 

í)aubfcr obchodník skelným 
Jl;akem n vadn,'m sk I

l,,)'m v zbožím; -!iiifhm b~jí 
". banka s~leněná;_bíjott, 
tlť,r skelmcký klenotník' 
-Inflls'deněm" obraz' fo'''' " , -v,a' 

fct dmuchač skla' "f , -v ll' 
m,cu-erlc.ugcr výrobce skel
n-!ch k vetin; -fl1.lljrct vrta (
skla; -vroďeu stY'epy n ú
lomky skla; -comj.Jo -, ť ~ 
~re!mCt spáječ skelJ~ t~!i= 
se11m,::; -comj.Jojitiou$wa' 
!ctt-fJattllIet obchodník zbo: 
zIm, ze skelné smíšenin " 
-c~~l1tllcr válec sldeněn}' 
nO~ltko,; -lliamauf sklenář~ 
s~y, cllamant; -btuďl)iitt sklar~a, zboží lisovaného ~ 
-e,lldltcut skleněný (nepra~ 
v~) ,drahokam;. -ciuvoljret 
~lt~c s~la; -Chtfd)uclllet za
lezav~c skla; -emaif,vljoto, 
graplitClt fotografie na skle 
smaltové:n; -cmaHHcrel' 
s~~ltovl1lk skla; -e~j.Jodeur 
v-lv o,:ce s~la;-fabtif sklárna: 
-tab_rtcattoU výroba skla: 
-ff Ul S tavení skla' slitek skel' 
ný; uJi,tá skleněná věc; -gat: 
lanfer!cwarctH}ihtMct ob
cl;odmk skleněným ozdob
llJ'm ztložím; -gaUe skeln' 
p;maj ,-geluid)t cejch. sklenin~ 
zavazL; -gran! skelnj' lesk, 
-gfodc skleněn,Ý zvon; -gta: 
l.Jbcuhr dr'y~ec skla; -ljiittllIcr 
o c o' mk sklem' h -

sklel11;ík;, -~iitte ' skiá:l~ll!~ 
skelna hUť: -tlt~··"l-· .. t· ' I k ,H" I .. tOU po-
v',a l~a skle; -htbujtric skel
ny prumysl; -litt sklenářk ' 
tn;el; -ftttcr tmelař ~kl! 
if!ttc~gcltJcrbc živnost tme~ 
al'skaJ tmelařství skla' 

-:fll~j.JJ - ,C1'3ettgCt v.ýro bc~ 
sklvnenychlmofiíků., f"'f" 
b 

x L I' I ,- .. "cu allh:a s, eněná' f" n "'kf 'f ' - .. ra"Cll
IUj Cl cr brusič skleněných 
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korálků; _fugd-l)ihtMCr ob·' \ _{d)mc{5 skleň; _{dlmch
chodník skleněnými kou- l)áuMCt obchodník sklení; 
lemi; _fuglCt výrobce skle' I _id)mcf;-t,JctIcn-er;cugcr vý
něných koulí; _tut,Jilcl skle-I robce perel ze skleni; 
něná kupolka; _Ht)cu (mail- 1-1d)mUď- ct~euget v.ýrobce 
lon

s
) skleněná očka nitěnky; I skleněných n skelných šper

_htftcr- Cti!cu.gct výrobce \' ků; _id)lttltd' -IUllrClt -{}au))' klesněn)'ch lustrů; _mad)cr let obchodník skelnými 
sklál'; _lttad)cr-geÍ}Hfe po- šperky; _idlucil:lct řezač 
mocník skláí'ský; _malct \' skla; _ipltmet pY'ádelník 
lnalíř na skle, malíl- skla; skla; _H.lreuger trhač skla; 
_malerei lnalba na skle; \ _itau6 skelný prach; -itciu
_mafcr-rf.irbctt-Cf3Cuget vý- \' Í}iittkllcr o bch.odník sklené
robce barev k malbě skla; nými kameny; _ftrid'cr pIe
_mah skelný n kamennjr tař skla; -ft1tr5 skleněný 
TI tvrdý n sklovit.ý slad; \ poklop; -taře( tabule skla n 

_mafie sklovina; _mcijtcr I skleněná; _tf)iir(e) skleněné 
sklářský mistr; _orClt-VauCt l \ d véře; _trid)tct skleněná ná
stavitel sklářských pecí; levka; _ttOilfcu skelná krů
_lHlilict sklovitý n skelný \ pěj; -' u. llSad}st,Jcrlcu-cr· 
})apíri -t,Jcd) tvrdá (čistá) ~eugct výrobce perel skle
smůla; _t,JcdClt· Tabrif to- \' něných a voskových; _wa' 
váma na "kleněné peTly; rcu zboží skleněné; _wateU
_\.lCt!Clt _ tancr zasazovač cntaUItcrcr smaltovač skle
skleněných perel; _pedcn- I

l
· něného zboží; _watenÍ}tmklel 

ftantet kramář skleněných I obchod skleněným zbožím; 
perel i _pedcu-;d)leifet bru- I_weber tkadlec skla. 
silí s.~leněnýcl,;,pe:el; -pCE' 6JlalCr sklenář; _arb.eit 
{e~H~tďer v:yslvac, skler:~- práce sklenářská; _gcluctbc 
nyml perlanu; _\)!lhcrct lUl' , ži vnost sklenářská' -Htt tmel 
.\),01)lgfa(l leštitel. S~hl vydu- I' sklenál'ský; _meiftet mistr 
teho; _raHiuerlc fllr .\)ol)lglaS3 skl enál'skÝ . 
ra~nerie 8k!a v~dutého ; \ gliiícrn" skleněnÝ, 
_t(1)tcu-fabttf tovarna na ~ ," . skleněné trubice; _idlcrbcn- \ 9~~ltetC1t pole

vatl
, m;t

fiautpfc stoupa na skleněné rav~tI; ,glaf\~rt~~. 1:1),ongejÚ)m 
st.řepy; _fd)(eif _ wcd5eug- polevana hhnel1a nadoba. 
fJihtbler obchodník nást,'oji @(allH' polev, poleva, mu
k broušení skla; _fdlícífet rava, glasura; _ct~ leštěnec 
brusič skla; _id)feifcrci fur \ hrnčíi'ský; _fabrif továrna 
~d)fflfa~ brusírna skla vydu- polevynglasury; _,lt,~Oner· 
tého; _id)!eifctcl ll. ~oHer' \ mittc{-er~cttgcr vJ'robce po
\Uetf \)ronšení a leštění skla; [levních a hladicích pro-
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středk li; -reilimai ď}htC třecí 
stroj na polevu. 

glatt hladký; holý; úlis
mí: _er'2X11irurfhladká omítka. 
"~faJt-ci$ náledí, okluzko; 

-ll.lItffer patoky, ředina; 
-ltHtif er-gefiíf7 nádo ba na 
ředinu n patoky. 

(!jliitte hladkost, kluzkost; 
klej,t; _, u. !)~h~mtigJ!llirif 
tovarna na kleJt a sunk. 

g{auliliar uvěřiteln3\ kvví
ře podo bn)'; _ l11ad)m osved
čiti co. 

(!jIanlie, <Bímtlieu víra, ná
boženství, vyznání; hodno
včrnost, dú.věra; liilier _ ob
myslnost; ,jHter _ bezelstnost; 
S':'m _ll óeimeifen uvěl'iti, víru 
dá ti komu; iu glltem _U [)anbern 
jednati poctivě. 

gfaulJeu věřiti čemu; věl-iti 
komu co; mysliti, domnívati 
se co: au et. _ v§řiti vcč. 

. (1;x(utbeu$-alifalI odpad
nutí od viry; -ihtberuug 
změna víry; -liefemttttil> 
vyznání (víry), nábožens,tví; 
-liefeltuer vyznavač VIry; 
-freifJcit svoboda nábožen-
ská; -gemchtl.lc, _gcmcht~ 
fd)aft společnost n obec vě~ 
řících, církev i -gcuoffe sou
věrec, stejnověrec;; !'l-Iuert 
hodnověrný, víryI1odn)'; 
_~Il.laug nucení do víry, vnu
cování víry. 

(!j{aulJer-j af~ sůl Glau be
rova. 

glaulifjaft hodnověrný; et. 
_ llwd)eu osvědčiti co. 

(!j{auligaftutltd)uug osvěd. 
čení. 

(!jliiubige(r) věřící; 91H_ 
starověrec; Vťecljt_ pravově
rec. 

~fiiubiger věřitel; -lUt, 
mell:lltug přihláška věřitel
ská; _amueflluug$'frijtlhůta 
k přihlášce věi-itelské; -aU$' 
fd)uf$ výbor věl'itelů.: _alt$' 
fd)uf$mHgHcb člen výboru 
věřitelského; -COltuocathm 
svolál1í věřitelů; -prouoca, 
Hon provokace n v.yzvá~í 
věřitelll; -tet!Jfagrt stání ve-
řite!ů. . 

(!jliiuliigerfd)aft věřitel
stvo. 

gfaubHd) věř-itelný. 
gluubll.lUrt'lig hodnověrný, 

víry hodný, uvěřitelný. 
~Haltbll.lUrlligfcit hodno

věrnost. 
gícid) rovný, ~tejnJ"; t.ýŽ,i 

_ť 18al!en\1.\(t!i ť steJlloramenna 
váha bidélková n břevín
ková; _e\' :illiagebalfm vahadlo 
stejnol'amenné u rovnora
menné; alt _elt :tf)eiIen rovným 
dílem.; ani _ť 9frt týmž způ. 
sobem, stejně j 3lt _Cl' 3d! 
zároveň; _mi)tm na roveři 
stavěti co "mu; _ \lJetbelt vy
rovnati se; _ iein roven býti, 
rovnati se č,mu; e-r i0ad)e _ 
ll1ad)elt srovnati co S čim; 3-111 
all el. _ lOl11mett vyrovnati se 
komu v čem n čím; 3. 3-ut _ ftrUcn 
rovnati, pr'irovnati koho ke komu, 

klásti k.ho na roveň komu, za 
rovna pokládati koho komu; -ar' 
mig stejno n rovnoramenný; 
-atdg stejného druhu, stej
norodý; <B-etttigfeit stejno
rodost, stejnost; -bClIcuteulI 
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sOLlznacny, stejnoznačný, I jmenný; g-fmcnEcHg rovnc
stejného v)'znamu; -bereďJ' ramenný; 6;-fÓJcnfefigfeit 
tigt rovné právo mající, rovnoramennost; &-jdJid)t 
rovnoprávný, stejně oprá- vyrovnavací vrstva; -ieitig 
vněný; ~-bered)tiguug rovnostranný; vzájemný, oba 
rovnoprávnost, stejné n 1'0- poln)'; -ftef)en rovnati se kou", 

vllé právo oprávnění; n č,mu, na rovni státi s ký,n 

-fafliges med)t stejné právo; n čim, rovný komu n čemu b),ti: 
-faU$ rovněž; -fi.irmig -itcffen rovn"ti n naroveň sta-
(jedno)stejn.ý,shodný,stejno. věti koho komu; -ftcfhmg (8)1'0. 

tvárný; (!j-fiirmigfeit shod- vnání; (po )stavení na rove!'; : 
nost, stejnost; -geartet stej- -tl)cifig rovnodíin}', na stej· 
ného způsobu; -geItenll né části rozdělený: <B-tl)ei~ 
stejnomocnJ", rovnomocn)', ligfeit rovl1odílnost; -tlid 
rovnoplatn)'; <B-gell.lid)t tOlikéž, stejně (mnoho), 
rovnováha; ®_ge\uid)t f)er, rovně; -uíd ob lhostejnu 
jteUen zjednati rovnováhu; zdali; -tlíc! lucr kdokoli; 
-gi!tig lhostejn.ý, netečný -Iuertig stejné ceny; rovno
ke kon,~; jednostejný, lhostej- cenný; _\uertige ťeiftJmfj plnění 
ný; &-giHigfeit lhostejnost, stejné ceny; (!j-Il.lcrtigfeit 
netečnost; -lJaftcu poklá- rovnocennost, 1'Ovn01110C
dati koho za rovna komu; stejně nost, stejná hodnota; -Il.lic 
ceniti co s čim; e-e beu nll6e~ jako, jakož; -3eitig téhož 
\lJeglid)eJt i0ad)e!l _gcl)altene ®e, času, téže do hy, současn.\', 
red)tjame llrávo pokládané za souvěký, soudobý, nynější. 
rovné nemovitS'm věcem; tehdejší; -jcitigfeit součas
bie etrufe icU bem lEerllef)elt _ nost, souvěkost; -óeitHd) 
llef)aften )uerÍlen trest ma b.\,ti stejnodobý, stejné doby, 
]lřiměřen přečinu; -fom' .stejnp.ho trvání. 
melt rovnati se komu; _fOJ1l' gfeid)cu rovnati, vyrovna
mel1b rovnající se, rovný, ti; rovnati se komu čim n v čem i 
jednostejný; -{autcut'l stej- podoben b),ti komu; ®etlJid)te, 
ný, souhlasný; mít bem Dá, ))JcHllaeu _ váhy, mince upra
ginu! _[anímb souhlasně n viti n vyrovnati. 
srovnale s prvopisem; &_~ (!j{eid)er hor. srovnávač; 
mad)nug srovnání, rovnání, cejchovač, znakovač. 
urovnání; -lnii~ig rovný, ~!eid)f)cit rovnost, stej
stejnoměrný, stejn.ý; -m1ilííg nost; totožnost, podoba; 6ei 
t~eifenrovně rozděliti; _m1ilíiger _ ber i0timmeJt při rovnosti 
lEorgaUfj stejný, stejnoměl'l1ýhlasu; -s-3eid)en znaménko 
postup; adv. stejnou n rovnou rovnosti. 
měrou, stejno-, rovnoměrně; gIcid)fam téměř, taki'ka, 
-namig téhož jména, stejno- jako, 
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@fdt-ffclllmc t,l. svorka 
posuvná; -lt1cd)jd tel. přesu
novač (svorek). 

gfcitcu klouznouti. smek-
nOUli se. . 

(!:J(icl.'l my. článek; člen, 
úd; _ (-l' (\)cl11einbe člen fl úd 
obc"; -maf7Clt končetiny. 

@(icber-gruppc souc.lení 
n římsa. 

gHcberig; \)ier_ čtyřčlenný. 
glimlltclt doutnati, tlíti; 

jiskr'iti; slabě svítiti. 
~Himmer slída, lesk, svit; 

-papicr sUdov)' (třpytivý) 
papír; -fá)iefer svor, slído
vec; -11.HU'Clt, er3cugct vý
robce slídového zboží. 

@rol.IUS-et·5cngCt~ v)'robce 
zeměkoulí; -fabrif továrna 
na zeměkoule. 

(ijloďe zvon; ,tav. kalich 
sloupové hlavice; hor. klo
bouk:. 
(ijfoďeu-bau do bývání zvo

novité; -boufiole žel. magne
tická střelka (k určoyání směru eleko 

trlckého proudu při zvonkových ná.-vě. 

,t"h); -brOU3c zvonovina, li
tina zvonová; -erj zvo
nová ruda; -gdiiute vy
zvánění; -gieficr zvonař; 
-gicflerci zvonařství; zvo
nárna; -gufs lití zvonu; 
-gnt = _oro113e; -{iiutc-t1.Jed 
(eleftdícf)ei3) (elektrické) zvo
nidlo, (elektri ck,Ý) zvonek' 
-liiuten (za)zvonění; -liiutet 
zvoník; -letíte zvonovka, 
zvonovnice; -nnie 'eL zvon
kové vedení; -fhtieu-appa~ 
rat tel. přístroj zvonkového 
vedení; -Hulcn - rdais tel, 

sesilovaě (elektrického) 
proudu pro zvonkové ve
dení; -maid)Íltc zvonovÝ 
větrník n větrní n ásos; -tttČ~ 
taf{ zvonovina, litina zvo
nová; -muljfc hor. kuželov\' 
ml~n; -rdah~ (elektrický) 
~esllovač zvonkový; -fd}fag 
ude!' na zvon; -fd)(ag~ 
ttJcr~ bicí zvonky, zvonkový 
stroJ, zvonkovv stroj bicí' 
-fpcijc .zvonovina; -figuaC 
znamem zvoncem; -figttal, 
apparat (eIe!triílÍ)cí5) 'eL ná
věstní zvonítko; -figttaHci~ 
tuug žel. zvonkové vedení 
návestní. elektrické vedení 
pro zvonkovou návěst; 
-figttal-borrtd)tuug zvonít
ko ~á věstní; -fpcifc=_orOl1jC; 
-fi.lteIe ll. 5ptclbOfClt (fro. ca
nllons et boites a. musique) 
zvonkové hry n zvonko·stroje 
a. hrací ,krabice; -fingl hra
n:c.e, tramce zvonové, zvo
n,lCe; -tljurffi zvonice; -bctt< 
tt{ator hor. zvonový větrní 
nás os, zvonovitý větrník; 
-5Ug zvonec, zvonítko, drát 
zvonku. 

@{odltcr zvoník. 
@{Oj,l těsný průplav, prů

vlaka, brána. 
(ij{offartum slovník, v.\'

klad slov. 
@{off ~I~fts, @(off ople~ie 

ochrnut! pzyku. 
@Hiď-luunfd)fadclt-Cr3Cu< 

gel.' výrobce lístků blaho
pře.iných. 

(ijHids-ljafctt bor. lapací 
pazour; -fpid hra odvážná 
n hazardní; -bereht spolek 

výherní; -i.lcrtrag smlouvá 
odvážná n o věc nejistou. 

(ijHilj-fdfd)cu zkujňování 
surového železa žíháním; 
-Iatttpc ž~rovka; -Hd)t žá
rové světlo; -Hd)Horper 
tělísko žárové; -fpan okuje 
(železné). 

gHigcu doutnati, býti žha
V)', planouti; -D rozžhavený, 
žhavý, řežavý. 

&fut žár; plamen, oheň. 
&Iutiu-fruúc zákal gluti

nový, pivo zakalené gluti
nem. 

<BU.jceriu glycerin; -feifc 
mýdlo glycerinové. 

<Blufoje (:.trauóe113ucrer) škro
bový n hroznový cukr. 

&uabe milost, přízeň; \J011 
@otteíl _ll z Boží milosti; 
'S-111 - 3lt :.tr)cil \J.1el'ben faHen 
uděliti milost., dopřáti milost 
komu. 

&nallett-ad skutek milosti; 
_autrag návrh na milost (na 
dar n plat z milosti); -bc~ 
lof}uuug odměna z milosti; 
_belucrbtttt!'( ucházení se o 
milost, žáďost za milost; 
- bC6n IJ plat z milosti; -brtcf 
list z milosti; výsada z mi
losti; _gabe dar z milosti; 
-gabeergof}ttug zvýšení daru 
z milosti; _gabe-fortbc&ug 
další užívání daru z milosti; 
-llubc-gefttd) žádost. o dar 
z milosti; -gdiaU. -gc1D 
plat z milosti; -I\ejud) žá
dost 7.a milost n za udělení 
milosti; -fad)e věc milosti; 
-101b = _gel)alt; -ftOff doraže
ní koho Z milosti j 'S-nt bett_ftojj 
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gclien doraziti koho Z milosti. 
slitovati se nad kým a dora~ 
ziti jej; -i.ledcii)uug propůj
čení n udělení z milosti; 
-i.ledciljuugs - ta~e taxa z 
propůjčení z milosti; -bcr~ 
forguugs - gcuufs požitek 
zaopati'ení z milosti; tm 
-tuegc z milosti; bie cl'ÍJi!ÍJte 
(\)eliiir \l.lirb 1m _roege 11acf)geje< 
()en poplatek zvýšený se 
z milosti promíjí; g-tucife 
milostí, z milosti; _rodje 
91alÍ)filÍ)! prominutí z milosti; 
_tuedier žadatel o milost; 
-t1.Jcrbuttg žádost o milost; 
z milosti. 

<Bncis rula. 
@olb zlato; effecti\Jeí5 _ zla

to skutečné; gegoffene~ _ zla
to v prutech; _ roajcf)en 1'y
žovati zlato; hu _ ve zlatě; 
_afJgaug schodek na zlatě; 
-agio ažio na zlato; -ar
bcitcr zlatník; -ausbeutc 
výtěžek zlata; _att$muu· 
~ttug mincování zlata, ra
žem zlatých mincí; -bllr~ 
rc(u) prut zlata; _bcrgbau 
dolování na zlato, dob.ývá
n~ zlata; _bcrg-t1.Jcd zlatý 
dul n rudník, zlaté doly; 
_florDc zlatá prýmka, zlatý 
pr)'m; -bJ.'aljt-fubtif továma 
na zlatý drát; -bral)t-~icf}cJ.' 
zlatnický drátař; -braf}t-3íc~ 
ljer-gctuerbc zlatnické drá
tařství; -bJ.'ltd'cr tiskař zla~ 
tem; -bJ.'tta - ptagc ~ au ft alt 
dílna ua ražení zlatého 
tisku; _ciu{oluug výkup 
zlata; -ciulolltugs-amt úřar!. 
pro výkup zlata; -cht~ 

Něm.·česká terminologie úřední a právnická. 38 



59-1 &olb- - &011'1-

lofult!ls-raifc pokladna pro zlat~í' " pozlacený papír; 
výkup zlata; -cr; zlatá ru-. -pcdcn- fabrif továrna na 
cla; !J-t~t~fiil)tCltb, g-Ct5-l}ii{, ' zlaté perly; -pfatticl'cr, 
tig zlatorudný; -el's-fagel' plátovač zlata; -pliittncc 
zlatorudné ložisko n lože; pleštič n o platnýř zlata; 
-fafau zlatý bažant; -fclD -probc pruba zlatá n na 
pole zlatonosné; zlaté pole zlato; -ptOll1tctiou výroba 
(ve štítu); -fifďHiiiuMcc ob- zlata; -puu5ictuugs-gcbuc 
chodnÍi, zlatými rybkami; poplatek za puncovimí zlata; 
g-fiil}ccnb zlatonosný; -fiil}' -quac5-gang zlatonosná kře
cuug zlatonosnost; -gaug menná žíla; -ceillc rnělnidlo 
zlatonosná n zlatorudná žíla; zlata; -ccute >;]atá l'enta; 
-gel}aH obsah zlata v čem; -tettte-coltpOU kupon n ústh
zlatnatost; -getiid)e nářadí II žek zlaté renty; -centc' 
náčiní zlaté; -gefl.Jillft-fabrif obHgatiou úpis zlaté renty; 
továrna na zlaté nitkv II na -faď)cu věci zlaté, zlat
pi'edené zlato; -gcIUid)t vá- nické, zlaté skvosty n ŠpCl'
ha zlata; zlatnická váha; kyj -fdjeib-coutl'ofot kon
-getuhmuug dobývání zlata; trolor při odlučování zlata; 
-giefJetei slévání zlata; -fdjeiber lučebník zlata; 
-gliitte zlatý n červený klejtj -fdjeil:le-!l.lllffcc lu(~avka krá-
-gculic zlatý dl'll; g-~amg lovskáj -fdJctl:lung odlučo-
oosahující zlato. zlatnatý: vání zlata; g-jdjifícml! měni
-f;iiunfet obchodl~ík zlatem: vý do zlata; -ídjliigcr zlato-
-tttbuftrie prLlmysl zlata; tepec; -fdHiigcr- fJiiuin)cu-
-friitr(c)miif;lc mlýn na zlaté eť3cugct výrobee zlato-
odpadky; -{Ilgcr zlatonosné tepecké mázdry; -iďJutc{o 
lože; -fegtctuug slévání 5et tavič zlata; -fdjmicb 
z~ata s jin)'mi kovy; slitina zlatník; -idjueibcr řezač 
zlata; -lcifte zlatá n zlacená zlata, zlato řez ; -fdjlllcfef 
lišta; -!cifteu-fabrif tov,;rna zlatá síra; -icifc zlatonosné 
11a zlacené lišty; -metan TOzSypy, ryžováni zlatých 
zlatý kov; -mihtjc mince rozsypůj -jeifetH1.lcrf ry
zlatit, peníz zlatý; -miiuao žovna na zlato; -icifucr 
fu~ ráz u číslo (stHž a ryžovač zlata; _o ll. eU&Cc
zrno )zlat}'ch mincí; -ntttU6° eiuHiftmgs - amt úřad pro 
gell.ltd)t ce,jeh. a cellO. závaží na výkup zlata a stříbra; _, ll. 
zlaté mince (dukáty, franky, eHbcr-gclj.liltjtc (in ®citc 
marky atd.); -miht3-flJitclU betttlCót) zl0.té a stříbrné nit.ky 
zlatá měna; -ltomtuaI-bc o (zapředené do hedvábí); _, ll. 
trag jmenovaná II udaná eHller-gcll.limumgdobývállí 
suma (peněz) ve zlatě; zlata a stHbraj _, ll. eUlicl" 
-Oďel' zlatý okr; -l'llpicr. hiiti-mime\: mlynář zlatých 
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a stříbrných odpadků; _, ll. 

$Hbcr<vliittncl' pleštič zlata 
a stříbra; -fpÍlmer zlato
pf'edec', -itab zlat.\' prut; 
-ftaUicl'Cr pozlacovač; -iiCht 
kámen obsahující zlato, zku
šební kámen; -itiďer vy
šívač zlatem; -ftriďcr pletaf' 
zlata; -Hufc kousek n vzo
l'ek .samorodého zlata: -fu' 
d}en hledán; zlata, kutání 
na zlato; -ludjcr kutal' na 
zlato; _uf}l' zlaté hodinky; 
-tJct~bIeinug zolovění zlati
t,'ch rud; -ítJllgc váha na 
zlato; vážky na zlato, du
kátové vážky; -l1.lii{jruug 
zlatá měna; -11.lIl1:cn-fabtiť 
továrna na zlaté zboži; 
-1l.laren-~iiuMer obchodník 
zlatým zlJožím; -ll.lafdHl.lCd 
ryžovna zlata; -11)iif(6e ry
žování zlata; -Iuafď)cu ry
žování zlata; -ll.liifdJťr ry
žomík zlata; -Illaffer žlutÝ 
llkér; -ll.lctf = _Dergl1Jcrf; 
-3al)(ttllg platba u placení 
zlatem; efíectiN -3a()(Ullg sku
tečná platba zlatem; -jUfJít 
hor proutek ryzího zlata. 

6Jommdhte klovatina, 
O'uma škrobová, dextrin. 
'=' (IjOltbcf-jd)ifffal)rt plavba 
člunem n gondolí; _uetmtco 
tel' pronájemce člunu n gon
dole. 

(I;ollg-gOttS číllský bnhí
llek. kOV0VV talíí·. 

gouucu dopř'áti ocho; gllllo 
mllD pi'ej llí·. 

iliiípef žentour, vrat (těž
ný); -lll'cjd)-lttufd)inc žell
touroyá 1111átičl;a; -fijrbe~ 

cuug těžení vratové; .. oÍdjaď,t 
vratová šachta n jáma; 
-l1.led žentour, žentouřiště. 

~ort-ljiiltMCC obchodník 
šňůrami. 

G10ff c cejch. a mlyu. koš; V)'

lev, výlivka; (®jJUuilod)) sto
ka, strouha. 

G1oifeu-ftctU v}'livka .. 
@ott Bůh; bOll_ ll11b Vťe~lt{\' 

)lJcgCll po vší spravedlnosti. 
@otte~-uďel' hřbitov, sva

té pole; -bieuft služby boží, 
bohoslužba; g-bicnjUidje 
~cmbfllng úkon bohoslužebn)'; 
i'l_bienftliÚ)e ®ad)w věci boho
služe bné; -bicnff-ol'llmmg 
řád bohoslužebný i -fJmt!\! 
chrám (Páně), kostel; -fii 
ficrer rouhač; -liiffct'ltug 
rouhání se Bohu; -taUĎ 
svatokrádež; -í.lcriidHcr rou
hač; -í.lCl'adjtUttg rouhá ní. 

(I;ottjd)cer kočevák. 
Gotl.verneur guvernér, 

správce. 
~rab hrob; jen\eit~ te~ _e~ 

po smrti, v záhrobí; _IlUS o 
ftattnltgs-artHcl-l}iinMel' ob· 
chodník hrobovvmi II ná
hrobními v)'zdobami; _llcnfo 
mal náhrobek, náhrobník, 
náhrobní kámen; -gell.lorbc 
hrobka; -ftan~ věnec ná
hrobní n na hrob; _ft'cujo 
banb!er obchodník náhrob
ními kříži; -mal náhrobul 
pomník; _tttOltUtnCutCtt, 
OiiuMcr obchodník náhrob
ními pomníky; -cebe r'eč nad 
hrobem n pohřební; -idJcit 
l'~'Č, lopata; -ftiHte hrob, 
hrobka; -ftiittcn-gcbur po-

3N* 
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platek za hrob; -itein ná
hrobní k:í.men; -ftein-l)iinb. 
let obchodník náhrobními 
kameny; -ftidjeI rydlo, dla
baJlo. 

gtaben kopati, r)',ti, hra
bati. 

G3tabcn příkop, v)"kop, 
rov; e-n _ mad)en, ~ie1jen, auf" 
lnerien kopati pHkop; -aus" 
l)uli vykopaná země, vyko
panina; -liiiljnc hor. monč
ník; _ranb okraj příkopu; 
-;dHamm strouhovina; 
-iibetgang pfechod n pře-
pra va přes příkop; -sieljclt, 
-~ttg kopání příkopu. 
@tiíbct-ausfd)miiďuug vý

zdo ba hro bů; -liefeud)tuug 
osvětlování hrobů; -bieb" 
fta!)! vyloupení hrobu, hřbi
toyní krádež. 

G3tiilierei hor. kopání; ko
panina, kopalna. 
,gt~eiiis ,milostný, půvab

ny, hbezny. 
. G3tab stupeň; rod. stupeň, 

koleno; _ ber 5Eeri1Janblfd)afl 
stupeň pf'íbuzenstva; míra; 
lm l)i.id)ften _e v nejvyšší mí
ře, na nejvýš; 'lí!fúI)úlúlllClcr_ 
stupeň líhoměrný, alkoholo
metrový; nad) bem _C DCB \Ber" 
qe~en~ dle velikosti přestup
ku; ói\3 au C-lll gei1Jlffen _c 
v jisté míře, do jisté míry; 
afabemlfd)er _ akademická 
hodnost i mít c-m _c Beťíelbet 
jdu míti hodnost; -!)iHtigfeit 
obsah stupňov:í-, hodnota 
v stupních; _l)čiítigfeít ber IBier" 
luiiqc hutnota n síla n hutnost 
mladinky; -mcffet stupňo-

měr; -meiftutg měl'ení stup
ně; měření na stupně; 
g-ltJeije postu pn}'; adv. stu
pell po stupni, postupně, 
ponenáhlu, znenáhla. 

G3rab-Uugtab(jpieI) (hra) 
sudá-lichá. 

gradatim. = grabi1Jeije. 
(ijrabathm postupování; 

stupňování; gradace. 
grabicreu stupňovati co, 

stanoviti, vážiti, určovati, 
zjišťovati hutnotu n sílu mla
dinky. 

@rabicnmg vážení, sta
novení stupňů; stanovení 
hutnosti dle stupňů. 
@rabicrlmgs-cg!inbcrmě

řítko; -erllcbuts výsledek 
vážení, zjišťování, stanovení 
hutnoty. 

grabig stupňový j l)údi_ 
velmi, na nejvýš; Iih velmi 
siln,}-,· o vysokém stupni; 
geriugft_ nejslabší, o nej
nižším stupni; t)od)_cr 0.plrituíl 
sehnan,v n velmi silný líh . 

G3tiibigfcit stupňovitost. 
@rabua!-borriiďltug po

řadový postup (ve službě). 
grahutctclt na akademi

ckou hodnost povýšiti, gra
duovati; grablllerter graduova
n)", s akademickou hodností. 

@rafeu-lronc koruna hra
běcí; -ftanb hraběcí stav; 
-italtb~q.lcrfon hrabě, osoba 
hraběcí n stavu hraběcího. 

<Brammeu-geluidjtgramo
vé závaží; válla v gramech. 

@ra1t gran. 
<Btanat-fď)Icifcrci uru-

síma granátů. 
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. @tanatcu-~riiúcr kopač 
granátů, granatokop; -fJiiub· 
lcr obchodník granáty; -ltJa· 
ten-arbeitcr dělník granáto
vého zboží. 
~rllnb kor},tko, grand; 

štěrk, hrubv písek; hor. ná
bojka; koryto; -Mcr patoky, 
korýtnice. 

nároží nnárožní hrany, slémě 
střechy; -llufllU hrot n vrchol 
střechy; -baffen trám ná
rožní; -geltJolIie klenba kří
žová, jejíž žebra tvoří ostrt' 
hrany; -rlt1pe žebro křížové; 
-feite valba; -fl.larreu kro
kev nárožná; nárožnice; 
-lparrcu-jtrebc vzpěra ná
rožní krokve; -itidj-Iillffclt 
nárožní kráče, nárožní tram-

grllubios velikolepý. 
~kanit žula; -lltndj lomy 

žulové; -ltJarcu-fabrif to-
várna žulového zbOŽÍ; -ltJed <Btatial odměna z uzna-
žulovna. losti. 

<Bratndicr-gcfiif! zrnidlo; <Btatifieatiou náhrada; 
-miiljfe zrnárna. dar; odměna, pHdavek. 

!l1:attuHctcU zrniti, dro- gratis zdarma; _1mb frančo 
biti (kovy). zdarma a vyplaceno; @_ 

gral.lT)ifdj názorný, ná- e~eml.llat výtisk zdarma n 

kresný, zobrazovací, gra- be2:platný n volný. 
fický;' _e :varfte[unfj grafické (í}ratuIllibnts-bogen bla
znázornění, (vylíčení) zná- hopřejný arch; -faden-cr" 
zornění nákresemn nákresné. ;5cugcr výrobce blahopl"eJ-

@rapljit tuha, grafit; -bau ných lístků. 
dobývání grafitu n tuhy; grau šedý, šediv.ý; _el' 
-lictgbau dolování na grafit 0lar šedé bělmo, šedý zákal 
n tuhu; -bcrgltJcd grafitový (oční). 
důl, grafitové hory; -fdJmd3- @taU-pllj.ll.lefaIitif to "Ar
ticgd-fllbtiř továrna kelím- na na lepenku šedou; -fpief!" 
ků tuhových; -ft~!ltpfe sEou- g!au3cr3, -it1icf!-grllsťt~ au
pa na tuhu i -lhft tuzka; timonit j -lUcd bělka, po
-Heger kelímek tuhový i pelka, sibiřská veveřina. 
-Il.larelt-et~eugcr vS-robce @tiiud (@reuel) ohavnost. 

·.zboŽí tahového. graucui fld) _ hroziti se, 
<Brlts tráva; -au!Jcr tráv- děsiti se čeho. 

ník, pažit; -futter plCe trav- G3taUpc kroupa; hor. kroupa 
ná n zelená; g-fcimig střel- rudná. 
či v:)' ; -mltdjcr,_mii~er sekáč ~raupclt-b(lbCtt kroupová 
trávy; -Ce)pfaJ; = -alliJcr. úsada na odsadním sítu j 

gmjfieren řáditi. -fabrif továma na kroupy; 
(!irltt (5Bart) jehla, ostří, -I}iinblcr obchodník kJOu

drtel; ostrá hrana; hřbet, pami: krupařj -mli~rc mlýn 
hřeben horsk)"; _ H3 :vad)e~, na kl:OUPYi krupník; -ofClt, 
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-riiftofe1t pražná pec na ~u; uad) et:- _ sahati po čem; 
~r?upy (rudr;é); -lel;tltll· ulier et. _ presahovati co; Ullt 

ld)nte odsadm stroj n od- fid) _ šířiti se, zmáhati se' 
Sádní~ na kroupy; -ftlltltpfer hmatati kolem sebe; ;tl et.: 
stup ar krup. sáhnouti ~ ~crnu; voliti c~, užiti 

graufatlt ukrutný, nelid- čeho, chOpItI se čeho. 
ský. v (Breijett-a{ter staroba. sta-

€Jraufamfeit ukrutnost, rost, stáH, kmetství: "ás_. 
ukrutnictví. after erreid)eu dožiti se šedin' 

(Brablltltiull u. :liefiberieu f)údj hu _dtet ftef)eu býti sta~ 
stížnosti (u stesky) a tužby. řeckého věku. 

(Brabeur rytec; @la~_ ry- !J~eiflclt hor. štípati, roze-
tec skla; -arbcitcu práce klah. 
:ytecké; -fď)ufc rytecká (BrcijHcr hokynář. 
skola. (Brei~{crci hokynářství. 

(Brauibitiit těhotenství. (Brcmtaf - f)llttbclS -acabe-
(Brauier-auftaIt rytecká mie obchodm akademie spo-

dílna. . lečenstva; -orbtUntg spo)e-
grabierctt rýti; přitížiti čenstevní u gremiální řád. 

komu; -De Umflanbe přitěžujÍeí (Bremium společenstvo. 
okolnosti. sbor, gremium. ' 

grauiticrCtt chýliti se kam, @reUa - ad'er pomezní n 

tíhnouti kam.' hraničné pole; -aut! úřad 
@rége (čti gréž', (Breggia pohraničný; -auffefjcr po-

surové hedvábí. hraničn)' dozorce; -auffidJts. 
@reif~orFukověť,držadlo. bcamtcr pohraničný ú)'ed
gretf&ar hmatn';', makavý ník dozorčÍ; -auffid)ts-btcuit 

zřejm}'; pochopi(e)n3T• "' pohraničná služba dozorčí i 
greifcn chytiti, dopad- -bal)u~of nádraží pohralličně 

nouti koho; sáhnouti, makati u na hranici; -&cgcflltug vS'
hmatati; 3. untn bic ~irl11e ~ choz na hran·ce, obcllllzka 
podporovati koho, pomáhati hranic; -bcgitnftigultg vý
komu; alt bie ~f)re - utrhati komu hoda hraníčnn; -bCl'citcr 
na cti, uraziti koho; 011'\3 I'c6elt _ O?.iížděč l,Jranic, j:zdnS' ce!
sáhnouti si na život; 1j31\1\j _ ' lllk; -&cnd)th'llmg 11prn "ení 
míti místo, býti na místě' !:ranic; -&crid)tigltltgs'Hagc 
ujmouti se, ustál:ti Se' jen~' zaloba o (nn) upraveni I,,'a
geie\jHd,le 5Seftil11l1tnllfl fa{m in nic; v ;-bcr,idJtigllug~-~cl'faf). 
bicrem 15a[e lliÚ)t '.j.\la\j - onoho reu nZel1l upra\'O\'aCI \" )11"
zákonného ustanovení nelze čině hranic; -bcjd)rci(Juug 
:' tomto případě užiti; 3'-111 popi;; h~'a!lic; _(lCj'tctjtigllllg, 
m'{l 'íl:mt - plésti se, vkládati -&c~tcflmtg prohlídka n o
se n míchati se komu do úřa- hledání mezÍ; -bcfthltlltllug 

určení ustanovení hran;c; I zorčí služba.v pÍ'Íčině pH, 
-&cWa'd)uug střežení n hlí- ~hozích přes _ hrani?e; _ -pal
dání hranic; -bcwofJucr 0- i 1antcu - attf1td)t~btcu1t - rc· 
bvvatel polmmičný, hrani- tltultcratiolt odmě 'a za do, 
čiř' ,-&c5id pomezí, okres zorčÍ n dohlížecí službu stran 
poh'raničný; -cotttr~f-r~gij~cr přích':.zích pře~ v ~ran~ce j 
hraničnÝ kontrolll1 reJstnk; -pfafll. (po)hramcny kul n 

-corboň celní hranice; hra- sloup; -l.lfcHcr pomezní pi
ničný kordon; hrat1~čné ,voj- lí~'; . -POIi5~i.- lJorid)~jft,Clt 
sko; -Damm meZlll hraze; predpIsy poliCIe hramcne u 

-bcfettfiou$-Wa!bttttg pohra- pomezní; _pojt-aujtaft. v p~
ničnÝ obrannÝ les: -eijeu- štovnÍ úřad pohramcny; 
&aflu-itatiolt pomezní sta- -poftctt stráž u hlídka Jlo~ 
nice železniční; -crttcuc· hraničná; -lmuft konecny 
ruug obnovení mezÍ; -flttf$ bod; mezník, mezní bo\l; 
hraničná řeka; -furd)c roz- rozhraní; -raÍlt. :n~z (volml; 
vor, pomezní brázda; •. gc· _l'aíjOtt pohramcne uzem:, 
biet území pohraničné n hra- pohraničné pásmo, pomezJ, 
ničllé; -g~&irgc pomezní n hranice; ,-recefs sml~u;"a n 

pohranične horstvo (hOTY); dohodnutI n narovnam o 
-ocluaffcr pomezní n pohra- meze; -reguHcruu!1 úprava 
ničná voda. pohr:mičné vody hranic; -rcguHCrttllgs-COm· 
n vodstvo; -'gcmeinidJaftspo- mifiiolt komise pro úpravu 
I"čnosthranic n mezí; s)Joleč- (regulaci) hranic (mezí); -rc· 
né hranice n meze: -grabeu guHeruugsl.lcrtrag smlouva 
),raničl1':' n mezní příkop; o úpravu hl'anic; -fitule hra
-hlipedor hraničn;':. nohlíži- ničný sloup; -idJ,cibC ro~
tel n inspektor; -Ja!Jcr po- hram, meze; -fťl)etbttttg de
hraničn\' nwsli\'ec; -fettc = lení hranic u mezí; vymezo
_corbol1: -11mb hrani~ná n vání, vytčení n vyměření hra
pomezl;í země; -lauf hra- nic;_id,cibUttg$-f{ageža1?ba 
ničná čára směr mezí; o vymezení; -fiťl)crl)ett$
-Uuic pom'ezní, hraničná bíeuji bezpečnostní služba 
čára Ilranice i -mal. -madc pohraničná; -folbat pohra, 
mez{lík' -tltad = _lanD; ničnývoják; _ftJcrrcuzavření 
-matfc' označení hranic; hranic; -ftattou pohraničná n 

-utancr hraničná zeď; -ltad)~ pomezní st.anice, stanice ua 
bar soumezník, pomezní hranici; -fietu 111 ezník; _ficine 
soused; -ttlld)&aridJaft 8011- ie\jcn mezníky klásti; -jtrcd'c 
meznictví; -paffaut pl'íchozí hraničný pás, pomezí; -ifret' 
přes hranice; -pafianteu~ t(igfcit) spor mezní, p1'e o 
(auffid)t$)-bicuft dozor Had meze n hranice; -liricl) po
příchozími přes hranice, do- mezí, hranice, hraničná čá-



600 

ra; -telegrapl)eu-jtathm po
hraničná telegrafní stanice; 
-tbeHuug rozdělení hranic 
n mezí; -iibedritt přechod 
přes hranice, přestoupení 
hranic; -iilierlUadluu!1$
Meuft pohraničná n pomezní 
dohlížecí n dozorčí služba; 
-bergleidl narovnání o me
zÍch; -bedeljr styk pohra
ničný, pohraničný obchod; 
-bedcljr$-bcgiiuftigUttg vý
hoda při pohraničném n po· 
mezním styku n obchodu; 
-bermadltug vyznačení hra· 
nic; -bermefiuug$-protofoII 
proto k ol o vym ěí'ení hranic; 
-benihfuu!l posunutí hra
nic, změna nranic; přesazení 
mezníků; -bertrag = receí0; 
-ber,;offuug '-yelen í hraničné 
n na hraniclch; -lUadle stráž 
(po )hraničná; -lUadle-ent
{affuu!! propuštění (pro
pouštění) strážníka pohra
ničného i -IUad)e·commiffíir 
komisař pohraničné strÍiže; 
-lUad)c-obereommiffiir vrch
ní komisař pohraničné strá
že; -Iuad)c - red)uuug$fiilj' 
ret účetní hraničné stráže; 
-lUadle-fu$j.1ellfiolt suspense 
pohraničného strážníka; 
-Iuad}c-iiberfcíitmg pr'elo
žAní finančního strážníka; 
-lUa~e:lmt~reo~l~tiffiir ~2d. 
1.0>1118a1' financnl straze: 
-lUadlC - vcufiouicrmtg$' lť. 
~robifío1ticruug$ - bejthu, 
muug p'edpis n ustanovení 
o dání finančního strážníka 
do V}'s!užby a provise; 
-ltHldlc-berljiir výslech fi-

nančního strážníka; -lUadle
lUadlpojt hlídka stráže fi
nauční; -lUeg pomezní n po
hl'aničná cesta; -lUeljr o bra
na hranic; -ll.Jilb zvěř za
bíhající; -3auu mezní -plot; 
-óeldlcu mezník, znamení 
mezní n hraničné; hranič
ník; -~Orr pomezní clo; 
-,jOllamt, -30Ilbel)iirbe po
mezní n hraničný úřad cel
ní; hraničná celnic8; -!oII, 
HUle hraničná čára celní; 
-~oll-Il.liid)tcr pomezní celni 
strážník; -3u{agc hraničn}' 
n pomezní přídavek. 
&reu~e hranice, rozhraní, 

meze; ohraničení, 0-, vyme
zení; t-r ®ad)e-- -u jel2eu za-, 
omezi ti 'o; S. ii6er Die _ órin, 
ge!t ~ostati, dopraviti, vy· 
vestl koho za hranice. 

grcu6cu hraničiti, mezo
vati s kým II čím; au et _ býti 
u čeho, pHI éhati k čemu, sou
sediti s čím. 

grcu5culolll bezmezn.ý. 
(íjrielie, (íjricfc škvarek. 
@ticlll štěrk, hrub}' píRek; 

krupice; -fiíiuMcr obchodník 
krupicí; -nele krupičné otru
by; -me~r mletá krupice; 
-puíi-mafdlhte stroj k či
stění krupice. 

&tiffhmátnutí, hmat, ucho
pení; úskok, lest; držadlo. 
rukověť; jilec; _ fUr lffiagen, 
fU\l,pler držadlo pro pošino
vače. 

&tiffcI pisadlo; pisátko; 
-cr3cuger v}'robce pisátek. 

@cimaffc úšklebek; _ll 

mad)en šklebiti se, ošklíbatisp. 
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&rimm vzteklost, vElliký' se, naparovati se, vypínati 
hněv, zloba, zlost, vztek. se. 

gtimmig lítý, zuřivý, &rof]-abcnture zápůjčka 
vzteklý; strašný. na loď; -atlcutur - eoutraet 

grob hrubý; drsný; _cr smlouva o lodní zápůjčku; 
%mmrf omítka hrubá n ostrá; -bcttieb provozování (čeho) ve 
_e UUbJ)!'fic(lligfeit hrubá ne- velkém; _bierbrauerci velko. 
opatrnosti hor. _e @iiuge hrubé pivovar; -botjd)after vel( e)
žíly; _etl ~erge\len těžké pro- vyslanec; -brautll.lcÍlt-ber' 
vinění; in _ gejlufbertem 3u, fdl!eificr velkoobchodník ko
ftal1be ve způso tě hru tě roz- řalkou; -eercmouicu-mcifter 
mělněném, ve způsobě hru- velkoobřadník, nejvyšší ob
Lého prášku. řadník; -commuuc velko· 

&roli·cifenluaf!lUed vál- obec; -couccpt velký kon
covna na hrubé železo; ceptní papír; -cItcrmuHcr 
-fiiujtcI perlík; -fobIe ku- prabába, prababička; _cIteru 
sové n velké uhlí; -foru- děd a bába; rodiče rodičů; 
fc~mafd)ine odsadní stroj _cIterbatcr pradědi -cufcl 
n odsadník na hrubé zrno; praynuk; -cnfcIht pra
-fOrtt-lUíifdle hor. prádlo n vnučka; -folio veliký fo
promývadlo na hrubé zrno; liový formát; -fiirft velko
Il-lihnig hru bozrnný; -miir' kllÍ že; _gcíuedie velkoprů
tel beton; -pod)elt pesto- mysl; -gief1er velkoslevač: 
vání na hrubo; -podler -gruuklliefil; držba velkého 
pestovna na hrubé Zl'l10; statku; velkostatkářstvo: 
-fdlmiekl kovář; g-fpcifig -!'If,nunbefiilcr velkostatkár'; 
hor. hrubozrnný; g-ftraf}líg -l)aunfcr velkoobchodník; 
hor. hrubopapl'skov.ý; -ftrafiC -fiaubhmg·· velkOObchod; 
hrubá dráha; -ftrcďluaf6' -lJanbluuglll - befttgug \'ý~ 
Il.lcd, -lUal~ll.Jed = _clím' sada na provo:wvání ob
lt'ílI3ll'crf: -1eugfd)micb ko- chodu ve yelkém n na vele
vář hrubého nái-adí n náčinÍ. tržbu; -ballvhmgs-grcmium 

~t'olll hlavní, rozhodující, gremium n družstvo velka-
nejzávažnější část. kupců; -fJnnbluuglll - fJaU$ 

grof] veliký; !lroiier mad)en velkoobchod, velký obchodní 
ZVětŠl ti, zveličiti; grofler IN!" dům; -r)cr~OIl velkovévoda; 
ten lůsti, vzrůstati; dorůsti, -l)o!s-ljiinMer velkoobchod
dospěti; grl5[jmn ~f)cil!.í po ník Mívím; -iuvuittic = 
většině, z většího dílu; ber _gclNrbe; -htllttitricUe velko-
11rojite ~f)eil největší část, nej- průmyslník; g-jii~till zle
více čeho; _e~ @e!b hrubé, tiiý, let došlý ;-tíil)rigfeit 
velké peníze (proti S1:1cinllCfD); zletilost, dojití Jet, nabyti 
íid) - l11ad)en c (ť)1tH nad}'mati let; -jii~rigfeit$-bcm:t de-
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kret zletitostní; -1 ii~rigfcits- GJrubc jáma, prohlubeň i 
crfíiiruug prohlášení zleti- hrob; her. důl, hory, báně; 
j{'m (ou); -mlld)t velmoc; - ilir )))Iift hnojiště; _ mit 
:mlldt~álle velkotržnice; fcljlagenbeu ?llieftern dúl s třu
-mebilln velký medián (pa- skavými větry. 
pír); _Ututter bába; -ueffe G>ruben-Ilrbcit dl"llní prá
synovec syna n dcery, pra- ce; -ll rb citer důlní dělník; 
svnovec; -uiditc neť syna -ouffd){ufs otevření n od
,,"dcery, praneť; -vrior vel- krytí dolu; -Iluffc~er důlní 
kopřevor; -fvtnucrei velko- dozorce i -Ilufitoub viz ~uf
přádelna; -ftllDt velko-, vele- ftallb i -Ilusbllu výstroj (k a) 
město; g-itiibtifd) velko-. důlní; -blll)u důlní dráha; 
městský; -t~ltcrd vypínání, i -bllu dolování; důlní dílu; 
nadýmání, nadýmavost, na- (gntleen1l1fl ber _bane bon ben 
fnkování; -bllter děd; -ber- ?lliafiern odstranění vod z důl
fllUf, -berjd)Ieiff velkopro- ních děl j ben _ball 6etrei6en 
dej, prodej ve velkém; -ber' provozovati důl, dolovati; 
fdHdfl-bud) kniha prodeje -boul)oI! důlní n výstrojné 
ve velkém; -bcrfd)Icifl-cm- dfoíví; -!lcamte(r) důlní ú
"fang' n. musgabe!lud) kniha l'edník; -befo~ruug o bchůz
příjmů a vydání při prodeji ka n prohlídka dolů; -be' 
ve velkém; -berfd)leifi-h'l' leud)fuug osvětlení důlní; 
cllfe místnost ku prodeji ve -betreiber dolovač; -betrieb 
velkém; -berjd)fcifi - vloJ; dolování, provozování hor; 
místo prodeje ve velkém; ai1:lťÍ Saf)Te líci Dem _6etrie6e 
-IUeht~iiltMer velkoobchod- bollftreďen stráviti plná 2 léta 
ník vínem; -6eug-idJlutCll při dolování; -blcnlle důlní 
ková!' velkého nářadí ~ ná- kahane ec); -branb důlní po
činí. žár; hranice dřeva; -llamvf 

&ti.ifie velikost: rozsáh- v.vpar důlní; -eifeu\JaIju 
lost, obsah; veličina. důlní železnice; -cr~ar" 

(&}ri.iffeu-tual)n velikášství, ttutg udržování dolu; -er~ 
slavomam. důlní ruda; -faIjren, -faljrt 

groffcutljciIs většinou, slezání, lezení na. důl n do 
z velké části. dolu; = _líefa~nl11g; -felll 

G>l'oHler, G>rofftcrer, G>rof' důlní pole; -fclllmafi míra 
ftft velkoobchodník, gro- důlního pele; -fdllbedei~ 
sis ta. . Ijuug propůjčení důlního 

grofitcutljeiHl většinou, pole; -fdbbcrmeiiung vy-
poneJ více, z největší části. měření důlního pole; -for" 

G>rottcu-ffcln-ljiinMcr ob- bcrung doprava n vožení 
chodník jeskynním kame- důlní; -gas důlní plyn, v"S'
nem. buch plynu; -gebihtbc hor-
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ní stavba, důl, dol:v, hory; 
dúlní dílo; -gefiillc důlní 
vvtěžek n vS'nos n důchod; 
-ge6iilj( e) d'Mní náčiní; 
-gmulI dno dolu; -gut 
horní v}Tobek; -l)albe ja
lov,ý odval, halda n odval 
kamení; -~llnsljIlH důlní 
hospodářství; -l)O{6 důlní n 

v.ýst.rojné, dří;:í; -{lunt důlní 
YUZ II vozlk, vuzek (na Ostravsku); 

-l}tttmamt podůlný; -Íunge 
dľllní chlapec; -IaU vápno 
z jáHly (vyl,;,li); -Heill důlní 
šat; -fOI)IC roŽĎové uhlí; 
-ftuu~en - cr~cugcr výrobce 
důlních lamp; -lc{leu pro
půjčka důlní; -mal"? míra 
dolo vá; -mafl - gerller po
platky za míry dolové; 
-ntanel'nug důlní zdění n 

vyzdívka; -meiftcr správce 
důlní; -~lalt plán II ma
pa důlní; -tmlbcr důlní 
II trhací prach; -ramu dúl, 
prostor důlní; -rif$ důlní 
mapa n plán n nákres; -faull 
ko['aný písek; -fiiu\Jcrullg 
('Ístění důlní; -1 d)lldit důln í 
jáma, komín i -fd)icnc důlní 
kolejnice; -itcigcr podůlný; 
-11}ftcm soustava záchodů 
R troubami odpadovými; 
_bcutHator důlní větrník; 
-bcranftaHuug zařízení důl
ních prací; _bertua!tung 
správa důlní; -uorftllllll důl
ní představen"S' n náčelník; 
důlní představenstvo; -ltJiidi~ 
ter důlní strážný; -ltJafier 
voda důlní; -ltJcrf doly; 
-ltJcttcr důlní větry n vzduch; 
-5immerHng důlní tesař; 

_3iutmcruug důlní dřevení 
n vydl'evení; -~ug (vy)měl'enÍ 
dolu. 

GJruft hrobka, krypta; 
hrob; jáma, důl; hlubina; 
_llcďung krytba hrobky; 
-pratte příklopnÍ deska 
hrobky. 

G>rummet otava. 
grilu zelený; _e~ )))lauer~ 

toerf zdi syrové n nevyschlé. 
G>riln - crllC zelená ve

ronská zemina, veronská 
zeleň j -fllfiCtt be~ 5.Biere~ stá
čení zeleného (nezralého) 
piva (5 množstvím kvasnic nesazených); 

-~iintc - {liiublcr obchodník 
kožemi čerstvými II svrový
mi; -f)ovfeu chmel ~elený, 
zeleňák (na rozdíl od červeného); 

-ham - f)iinMer zelenář; 
-maf~ slad zelený n syrový 
(užívá 'se ho hlavně v lihovarech); 

- m1lI5 I'Inctfd)c mačk.tdlo na 
zelený n syrový slad; -ftr~p 
zelen}' syrub; -fvan me
děnka, rez měděná n zelená; 
-fpan-fabrH továrna na mě
děnku; -i~cis-f}iiulllcr zele
nář; _luarCu -~iiltbfcr o b
chodník zeleninou, ze!el1ář; 
-6cug - fJiinMer obchodník 
zeleninou, zelenfÍ1'; -5eug' 
bcdiiufcr (hu Um~eqief)ell) 
prodavač zeleniny (kočovní":. 

G>rUnll spodek, základ, 
dno; půda, pozemek, země; 
důl, dolina; důvod, pohnut
ka, příčina; právo; loler _ 
sypká země, půda, sypčina; 
au _e gel)en zhynouti, přijíti 
na zmar, zničen b},ti; S 3u 
_e ricljten zničiti koho; e-r eaclje 
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(tu! ben _ gel)ett (fommeu) ze
vrubně prozkoumati n vy
i'etřiti co; dopátrati se čeho; 
přijíti čemu na kloub; bon -
au(í od základů, z kořene, 
důk:adněj im _e getlommen 
vlastně. vskutku; liegenbe 
@dinbe . pozemky, nemovi
tosti; bm _ grafJen kopati zá 
klady; bm' _ fegm základ 
(stavby) položiti, založiti 
(stavbu); fJi>3 (tll! bm _ do 
základů; ber @11tiá)eibuug e-c 
llrfunlce au _e lcgen rozhod
nouti věc na základě listi
ny; e-lt \,j3ret~ au _e fegen cenu 
základem učiniti n za základ 
položiti n vZíti; c_r i0aá)e 3u 
_c liegelt býti pod-, základ~m 
čeho' \uail e-r i0aá)e alt _c ltegt 
11 a 'čem se věc zakládá j 
mli _ C-ť íBoUl11ad)t na zá
kladě plné moci, plnou 
mocí j au! _ c_\l Urt"(Jeill3 na 
základě II podle rozsudku; 
mi! _ právem u důvodně; 
cr I)at \)oUen _ íid) oU fJeid)t1.lorm 
má všecku příčinu n dosti 
příčiny si stěžovati; oI)ne_ 
bez důvodu, bezdůvodn}'; 
adv. bezdúvodně; ltiá)t bm gco 
ringften _ 311 et. [)a6m 11 emiti 
nejmenší pÍ'Íčiny 1, čemu u U

činiti co; iá) 9aÍJe [dnen - 3U 

flagen nemám proč n n,'č si 
nařÍkati; ltlll bm _ betl jH3ificn\l 
íragen ptáti se p~ piíčině 
vědění n oukud (Jak) kdo 
co vL 

kv' výše výkupného za po
zě~ky; -abfď)reibuug ode
psání pozemků; _abtrcu> 
nuug oddělení n odloučení 
pozemku; _alitrciuug po
stoupení pozemku; _alitrc> 
tuugs-pfHď)t povinnost po-, 
odstoupiti pozemek; _anou> 
bicrung zaokrouhlení n zce
lování pozemků; _artUc! 
základní článek; -ansf)co 
bttttg (vl)~opánív základův; 
vyhazovam zeme; _baHcn 
podval; _bau stavba v zá
kladech, spodní stavba, zá
klady; _bcbtnguug zákla~ní 
II hlavní podmínka, stežeJní 
podmínka; -bCgriff hlavní, 
základní poj em j -bclaftuu~ 
stížení pozemků, zavazem 
pozemků; -befď)iibiguug po
škození pozemku, škoda na 
pozenlku; -bcfď)affcuf)cit 
povaha n jakost půdYj -bcjtt; 
držení pozemků, držebnost, 
pozemnost, pozemek, po
zemky; statek, statky; _bc> 
jtt;-bogCtt arch pozemnost
ní; -bcjtt;er držitel, majet
ník pozemků, statkář; -bc> 
jtt;uug pozemkovádržebnost 
u majetnost i -beftaub-tf}cH 
úkiadní n podstatná (tion-) 
částka' _bciflt1tb-bcrtrag ná-

'( nachtovní) smluuva 
o pozen'íek; -bíci olovnice, 
sonda; -brud) podemletí, 
průval, průtlŽ vody; -bud; 

~ruub - ab!la{Jc daií po
zemková; -Ilbloiung vy\'a
zelJÍ pozem kll; _ablt.liuugs
bctrag v}'kupné za pozem-

kniha pozemková; vo.i. zákl ad
ní II hlavní II m'ltiční knihaj 
_lmdJ ber geicuttmtm '2í\d)amtn: 
z[ddadní klliha u hlavní (evi
denční) seznam cejchov-
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nich úřadů; -biiď)cr pošt, ma- : plán pro výkup pozemku, 
tičnÍ n hlavní knihy (na rozdíl od , výkupní plán v pl'íčině po
po,.rokových knih u wudů); -bitď)cr~ : zemků; -cntCaftung vi< 'amo· 

anlegung zakládání pozem- statué heslo ~rtt1tbcutfaftu1tg; 
kových knih; g-biid;cdiď) -entfď)iiiligung náhrada za 
knihovní; g_fJlid)erliá)e @intra> pozemek; -crtriignis užitek 
lllmg knihovní zápis, zápis z pozemku; vS'nos pozemku; 
do knih; _biid)erlid,J liiiá)m vy- -crtt:ags·(abHď)iii;uugodhad 
mazati z knih pozemkových; výnosu pozemkového II po
fl_fJliá)erlid) ťÍngetragener iBe~1l zemku; _ertrags-iiubcrung$o 
držba v knihách pozemko- auslUcis vS'kaz o změně vý
vých zapsanu, knihovně za- nosu pozemku; -ertrags< 
psaná n knihovní; g_fJiiá)erliá)e bt.lgclt arch o výnosu po-
0id)erfteflung zjištění knihov- zemků; -fliid;e plocha po
ní; g_fJlid)crliá)e 8ertf)eifnng zemková, pozemek; stav. zá
l;nihovní rozdělení; -liuď)s> kladní u spodní plocha; 
(amt atd.) vi, samostatné h,,!o -fi;mz,s základní fond; -ge> 
<Bruunbuď)s-(amt atd.); -ca- birge základní vrstvy n hor
pita! základní u kmenová niny; -gellitr hlavní plat; 
jistina. kmenový n základní -gcbaufc základní myšlen
kapitál; -cataftct: kataster kaj -$cmiiucr základy; -ge
pozemkový; -commaffatiou, fct; z'akladní zákon, prazá
-ct.lmmafHcruug zcelování kon; -gcfteht základní hor
pozemků; -compler celek ninaj -gt:abclt kopání n vý
u komplex pozemkový i _crco kop základů; výkop n vy
bit úvěr pozemkový; -bc> hlubenina na základy; bie 
j:uttat pozemkov\' deputát; _grčifJen aief)m kopati základYi 
-bcputat-rchtition náhrada -grullc výhlubeň n otvor 
za pozemkový deputát; v základech; -~cn pán n 

-z,hmft!Jatfeit služebnost majitel pozemku; (pozem-
pozemková; -c!iCltC zá- ková) vrchnostj g-~crrnd) 
kladní plocha, základna; vrchnostenský; -bor~ práh, 
g-cigclt vlastní, vlastnick.\'; základní břevno, podval; 
-cigclttf)um vlastnictví po- -iod) shv. hlavní jehla; _liilto 
zemků n pozemkové j _eigetto teC odvodní trouba; _feuuto 
t{Jiimcr vlastník pozemku; uHfc základní vědomosti i 
_cigcnfijttllts-tcďjfvlastni cké -labc ležina, ližina, ležeň; 
právo k pozemkům, pozem- -ftt~ kux u kukus dědičn}'; 
kové právo vlastnické n -Iagc podklad, základ; spo
vlastnictví; -chtfommctt dů- dek; osnova; _fage 311r í8e> 
chod z pozemků; -ehtlo< mefiUl1fl ber lt1tmittelBaren @eo 
fmtg vSrkup, vykupová1lí DO- fJlirm základ k výměřování 
zemln'l; -chtfijfUttg$ - l'Ían přímých poplatki'lv; auf -fane 
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na základě n dle čeho; -Iaft zemku n pozemková; -pfeifer 
Lřímě pozemkové, závada základní pilíř; .prtUctl,l zá
pozemková; -I afte u - abHi' kladní pravidlo; -redlt právo 
fung vyvazení pozemků (od základní; právo vrchnosten
břemen); výkup břemen po- ské; -rentc důchod pozem
zemkových; _!aftcn-ablo" kový, renta pozemková: 
iungs' ll. !}tegnHenmgs-!au' -rimtc podzemní vodovod; 
bcscontmiffhnt zemská ko- trativod; -rifs základní rys, 
mise pro výkup a úpravu základní obrys, základ\'; 
břemen pozemkov)'ch; -I a" půdorys; vodorovný Pl:Ů: 
iteu-enífdjiihigung náhrada mět; -rifs-j.lfau plán půdo
vyva.zovacÍ; -íafteu-rcgnIic' rysu; -ia17 zásada, základní 
ruuí! úprava br'emeu po- pravidlo; g-jiit,Hd) zásadný; 
zemkových; -fc!jcu kladení ad,'. zásadně, ze zásady; 
základů; -fcgnug zakládání, -fiiule zúkladní sloup, opo
založení, zřízeni, položení n raj -fdiiil,ung odhad pozem
kladení základů; -fcf)re zá- ku; -fdJidit :-:ákladová vrst
kladní nauka i -liuie zá- va, spodní vr,;tva; -fdjulb 
k!adna; základní čára; g_ dluh pozemkov)'; -fdJwelle 
fos nedůvodný, bez důvo- základní práh n pražec; 
du, bezpodstatný; beze- -fof)Ie ležina, ližina, ležeňj 
dn}'; -íofigfeit nedů vod- rur3e -lof)íe práh; _jol)íe uám 
nost, bezpodstatnost; beze- 'lloá)itu()l pestová ležeň; -1PC" 
dnost; _maflzákladní míra; cu!emt spekulant n obchod
-uHttler základní zeď, ])0- ník pozemky; -itcin základní 
dezdívka: _mauer-Iucrt z',- kámen; -ftcht-lcgttttg kla
kladní Z/li; clu @el!iiube mi! dení, položellí základního 
frijá)cm _111unerlDerl \)erje()etl kamene; -Heuer viz "mostatné 

podchytiti budovu novým heslo 6":lmutljieucr; -ftoHClt 
zdivem; -!Ut/ilUt!} užitek sJlodní štola; -itrcďc hlavní 
pozem.kový; -oflerfíiidjc v,ý' střída; -ftrcďcu - ílfcHcr 0-

měra n ploeha pozemku; hradní lliiíř n ohradník hla v
-oúdgfeit vrchnost, (pozem- ní sti'idy ; -ftiiď pozemek; 
ková); -IHHí)t - !Jertrag , -ftíiďc-arrouilicnmg zce!ellí 
pachtovní smlouva o pO-' n zaokrouhlení pozemkú: 
zemek; -p.Híjhmg pacht ])0- -ftiiďc - bcfií; - bcrihtbenlittJ 
zemků n pozen"lkový; -jHU:' změna v držbě pozemků': 
ccílc parcela pozemková. -ftih1'e-5ulmltlncnfcgUtt!1 ' 
dílec pozemkov}'; -jHU'Cer; _col11maíiat1olt; -ftiiďi:l-licftcuc" 
lcn-proiofoff seznam n zá- nmg5-art způsob zdaňovúní 
pis pozemkov,ých parcel; pozemků; -itiiďi:l-alih-etlmll 
-pfa{J! jehla n pilota pod = -ftiilfsiibereignug postou
základy; -ptanb zástava po- pení pozemku; -taufdJ sme-
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na, výměna pozemků; -ta~e zemkov.ých; -altfegungs
základní sazba; -teuneu6 bur>. gefe/; zákon o zakládlí.ní 
základní t.endence; -t~eH = kn!h poz,emko,\'ých ; -autljdf 
_parcelXej podstatná část; kmhovm podll II díl; -aus
-tf)eifuug (roz)dělení, roz- 5~!! knihovní vvpis, výpis c 

dělování pozemků; -tljei, vynatek z knih pozemko
hmgs-ausll.leis v.<-kaz o de- vých; a1l0jiif)rná)er, imnmariíám' 
lení pozemků; -trCltuuug _au0;ug zevrubný, stmču\' 
oddělení pozemků; -trcu' knihovní výpis; -beamte(t, 
mmgs-beqcióJug seznam o úředník při knihách pozem
oddělení pozemků; -uúer' kov.ých; -liefdlein výměr tB
laffung postoupení pozelll- bulární II knihovní; -bc;Cid}' 
ku; -uerfajfuug základní UUUIl e-r lliegenjáJaft knihovJ,i 
zřízení; -uermi.igcn základní označení nemovitosti; G'rljc, 
jmění; -uerl,lfiiutlung zasta- uunil ber _Uc3eiá)l1lmg ť-r lliegc!1' 
vení pozemku; -il.laifcr spod- íáJajt vyšetření, jak jest lW

ní voda ~ hor. podštolní n movitost lm'hovně ozn8-
pod patrová voda; -ll.laffer' čena; -Matt list, knihy po
itautl v}'ška spodní vody; zemkové: voj, a úř, list n arch 
-ltJebr jez ponotenÝi -;a~f m~tiční; -naten data n uda-.ie 
zákla,dllí číslo; -6critiiď(c)' kmhy pozemkGvé; -ncďd 
hmg, -3crftiiďung rozdě- desky knihy pO'lemkové: 
lení, rozkouskování, rozdro- -birediolts-abjund pHruč{ 
bování, parcelování pozem- ředitele knih pozemkových: 
ků; -3erftitďftmg!tl- uet'trag -bircctor feditel knih po
srnlou va o rozdělení po:.oem- zemkovýcll; -tlíuruijt písal' 
ků; -;ct't!jéihutg rozdělení, v knihách pozemkovveh n 

T~zkouskovál~í, ,rozdrobov!_- úřadu knih pozemko\-ých: 
m, parcelovam pozemku; -etu{age knihovní vloiíka' 
-3ht!tl úrok z pozemků; -3ug knihovní vkladba; -c~trad 
!11avn~ n zákla;dní "směr, knil~ovní v.vpis n výňatek; 
dlavm rys, hlavl1l myslenka: -fohmn, -fono folio, list, 
-3ilge e-r G'inrid)tul1fl 'základy čJslo listu knihy pozemkové' 
n osnova nějakého zřízení. -fitljrcr knihovní. listovní; 

<Bynttnlin~!ll - a&tfJeihptg -fiií}ruug vedení' knih po
oddelen! kmh,po,zemk~~ycl~;, zemkových; -gel.iitr pop]a
-:amtkmhovm II hst~Vlll uí-aG, . tek knihovní; -gcfdiiift -zá
llstovna; g-amthdJ (od) ležitost knihovní' úkon knil' 
knihovního ,úřa~u,; -a!ltts' poz:mko,v}'ch s~ týkající; 
l}!t~tl:lht~9 .1 ~~nal1l, ;ykOl~ -gelcii zakon o knihách po
~l1lhOVlllllO, urad,u; uredl1l zemkov}'ch n knihovní; -flC" 
ukon kmhovm; -!tule" fud) žádost knihovní: -ill" 
gung zakládání knih po- ferij.ltiolt zápis knil1ovní; 
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_initruetiolt instrukce n ná- _eapitafS-tiiď'ifaul.l nel10pla
vod pro knihy pOhemkové; tekjistinyvyvazovací; -caife 
_fan;fei kance'ář II úřadov- pokladna vyvazovací; _eOnt~ 
na knihovní n knih pozem- ntifftolt komise n sbor pro 
kov}'ch; _forper knihovní vyvazování pozemkl'l; -fonb 
těl(es)o; -htfitum knihovní fond vyvazovací n pro vy
výpisek, lústl'um; _mauipu~ vazení pozemků; -fonl.ls-l.li~ 
ratiou manipulace pH kni- tcctiouředitelství vvvazov8-
hách pozemkov)'ch, vedení cílto fondu; _foul.ls-g'cllaruu!J 
knih pozemkových; _olljed správa fondu n hospodaření 
věc n pi"edmět knihovní; fondem pro vyvazení pozelll
_otl.lmmg knihovní pořá- ků; _fouDS - gefÓ}iifi záleží
dek; i:ie _orÍClnlUg L)eritelIeu tost týkající se vyvazovacího 
udělati n prové~ti knihovní fondu; úkon n řízení v pH
poládek; -priifung knihovní čině vyvazovacího fondu i 
zkouška; -faÓ}e věc n zále- _fonDS - joutua! denník n 

žitost knihovní; _ftaul:l stav žurnál vyvazovacího fondu; 
knihovní; _ta~e poplatek, -foul.ls- obHgatiolt obligace n 

knihovní n k" knihám pozem- \ dlužní úpí:-; vyvazovacího 
kov}'m; _uthml.lc knihovní fondu; _foul.l$-rcalc~cť1ttiou 
listina; _utfuubcufammfultg reální exekuce fondu pTO 
sbírka (knihovních) listin. vyvazení ]lozemků; -fonDS-

grihtbcu zakládati, halo- reÓ}mmg účet fondu pro vy
žiti; ~cfJ aut cl. _ zakládati vazení pozemků; -fouM
se na čem, základ míti v čem, uct'~cid)ni:l! seznam fondu 
opírati se .č; gegriini:el odů-I pro vyvazení pozemků; -fť!t~ 
vodněný, důvodný, pod- l.lct'uug pnhledávka vyvazo
statn}'. vací; -gcíÓ}iift i'Ízenl VyVR-

@nml:lcuHafiuug vyva- zovací v příčině pozemků; 
zení, vyvazování, pozemků. _laul.lcscť!mmiHiolt zemská 

&runl:lcltHajtung:l!-augele' komise pro vyvazení po
genljcit záležitost týkající zemků; _obHgatiolt obligace 
se v:r.vazení pozemků; _IUt~ vyvazovací; _ť\uotc podíl vy
nuitdteutiiď'ftaul:l nedopla- vazovací, podíl na povin
tek annuit (umořovacích nosti vyvazovací n na dluhu 
splátek) vyvazovacích; -flc· vyvazovacím; -teÓ}mmg:l!
;itfs-commiHíon okresní ko- edeDiguug vyřízení účtu 
mise pro vyvazeni pozemků; z vyvazení pozemků; -fd)ul):l 
-llliÓ}et knihy pro vyvazení dluh z vyvazení pozem1::l'l, 
pozemkl'l; _ea~ital vyvazo- dluh vyvazovací; -fd)unl~ 
vací kapitál; _capHa{:l!-tafe bctfd)reiflung vyvazovací 
splátka na kapitál vyvazo-I dlužní úpis; _uctg{ehí} na
vací n jistinu vyvazovací; I rovnání" smír v pí'íčine vy-

o historii bouřlivého roku 

1 a 
poučíte se výborně knihou R. MARŠANA; 

v 

Cechové a Něn1ci 

roku" 1848 

a boj o Frankfurt, 

~/",-. Hlustrováno! .~ 

Odbírejte! .~ * u= Čtěte! 

Seš i t za. :24 kro 

I Od bírati lze v každémknih kúpectv~~ 

~ ================~ 
Nakladatelství J, Otty v Praze, 

Karlovo nám. Č. 34. 



Složen společnóu pečlivoÚ:pr~cí přeiíetnÝIlh: učen<lů,a .' 
zllalcůjazyka českého i. německéhojé nový. slovníksp o> 
JehIiyýmadokonalým rádcem v:šech, kdožpřekl~dají 
z němčÍny,'uehóstndiem německého jazýlfase za~ýyají~ 
I, Němec, znající. výraz Sy6. mateřštiny, chce-li jej česky . 
itlmnoclti,najde tnbpzpečně s!ovosprávné:M()žno, říci, že 
dílo vyčerp hA všeen en ma t,ed:íl ObOll j azy ků~po~, 
kudse slovníkóyěo bsá,h!lontLdá. U pra:"apřizpů(!obima9svěd. 
čenémet~odě slovníku.Snchs-YHlatova, lečpJ.'esto je slovník 
dHempůvodním. Terminologiei;echnickazpracovánatll,Ja~o. 
dosud nikde. Část grammatická je v tě!!néín<styku:siíásjJ 

. slovníkovuu. Yeslovnílm jsou obsažena: s lov a, fiá se,p H. 
sh ví apořek'a dlaněm ec:káičizísl ova.~ístopi'li,., . 

. h 0.1' 0- a VO d.9 p i s jsou vdiffe1'enciálnich .výrazech zIHlton.,' 
peny. lm oderní :výrca zy z oboru sam'ósprávy, p:oH- . 
tiky arůznýchnařizeníveřejnýd1 Jlpd,VILějsou 
uvedEOny ... ' ..,'" .". '" '. '>", > 

Slovník.n?: takovýcl1 základech zl1Iožený adukladně 
zpraéovauýle-di1em pro literaturu iprá·k.tický:~i .. 
vpf v;ysocedůležitýn'l;ba R\ožuo~tci, j€ltojediný> 
Rprávnýprl1111eu řeČičeskéaněmecké. Vellkeré 
školya~ústavy vzděI;Lvaci, knihovny .veřejRé ~a sou!;:rrmé, 
úř3.dy státní a samosprlÍ.vilé~ . závody průmyslové, obphoilnÍ 

. II ho~pt>dářské,akonečněkaždý.vztlělanýjed!10t!Necria
lazu,.oú ,'v. novém .slovníku: , .. po,mů·cku' v. každéin c 
ohledu' . . . ' 
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vazeni pozemků; -bcr~anb~ berniční; -banptlluťÍj hlavní 
Inng jednání o vyvazení kniha daně pozemkové; 
pozemků; -5ufd)Iag přirážka -fJauptfuntmc hlavní součet 
vyvazovací; -~u\ucifung$- n úhrn daně pozemkové; 
eaj.lttaI jistina přikázaná -lanbC$-CcntmiffÍťl1t zemská 
vvvazení pozemků. komise pro daň pozemko-
• @runl:icr zakladat.el, pod- vou; -IanbC$-fnllcontmiffíon 

nikatelj -gcminn zisk pod- podružná zemská komise pro 
nikatelský. daň pozemkovou; . -mufti~ 

@runz,irtfJunt podnikatel- plum násobek daně pozem-
ství, zakladatelství. kové; -uad)laf$ sleva n sle-

@runz,icr-aujfaIt půdo- vení daně pozemkové; -nad)
vad ústav; -fal~ (3tUu!aures laf$-bcrjNinz,ignng návěští n 

9Catrou) cíničitan sodnatý. oznámení o sleyě daně po-
grunz,HdJ důkladný, ze- zemkové; -uadJfid)t promi

vrubný, podrobný; pořádn}', nutí daně pozemkové; _oll· 
notný; adv. zevrubně, důklad- jcet předmět daně pozem
ně atd.; _e @e!Ú)éift?3lJe~altbfultg kové; -ollied$ - ihtbCfttUg 
důkladné vyřizováni prací zmena (v) předmětu daně 
n úkolů. pozemkové; -í.1crccut pro-

@rttttz,ftcucr daň pozem- cento, setina daně pozem
ková; -alifd)tcilinug ode- kové; -í.1f!idJt povinnost 
psáni n odpis daně pozem- k dani pozemkové; g-vf!id)· 
kové; -llbfdJrcilluug$-att$~ tig povinný daní pozem
luci$ výkaz o odpisu daně kovou; _pr~bifctium ZR

pozemkové; -llcmcffnug vy- tímnéopatřenívpHčině daně 
měřování daně pozemkové; pozemkové; .. rcgefttttg, .. rc< 
-bcmcffuug$- llcI)orbc úřad guUcrnu!l, úprava pozem
pro vyměřovám daně po- kové dane; _rcgnHcruug$
zemkové; .. cataftCt katastr fllUbC$ - commiffhm zem
daně pozemkové ; .. commif" ská komise pro úpravu 
fiou komise pro daň pozem- daně pozemkové; .. tcgn
kovou; .. ctugllbc podání tý- Hcruug$ - l.1atcnt patent 
kající se pozemkové daně, o úpravě pozemkové daně; 
podání o pozemkové dani; -rcl.1aditiou rozvrh n roz
.. ciuI}cbung vybírání daně vržení daně pozemkové; 
pozemkové i -ciufd)iii;Uttg -fttb-rCj.laditiou podrozvrh 
rozvrh daně pozemkové; n podrozvržen{ daně pozem
-ctn&aljlttng placení n platba kové; -fttmmarium přehled 
daně pozemkové; -ciu" n celek daně pozemkové; 
&aljluug$-tCtntiU lhůta ku .. fttmmc součet, suma daně 
placení . daně pozemkové; pozemkové; -fiJftcm system 
-!1ClltCtUbC pozemková obec n soustava daně pozemkové 
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" zdanění pozemků; -tragcr 
poplatník pozemkový n daně 
pozemkové; _uudeguug 
ukládání daně pozemkové; 
_tJcrllufllguug vyměřování 
n ukládáni daně pozemkové; 
_úcrtlleifuug rozdělení, roz
vrh daně pozemkové; -bor' 
fdJreHíuuIJ předpis daně po
zemkové; -borfdJrcibungs
IlUSWelS předpisní výkaz 
daně pozemkové. 

@riinDuug založení, zří
zení; _s-comHé vS'bor zři
zovací n zakládací; -s-foiteu 
náklady zřizovací n zaklá
dací; -S-phlU plán zakládací. 

(!)ruppe skupina. 
gruppeu-Weife skupino

vitě, ve skupinách. 
. gruj.lpicrcu kupiti, ve sku· 

pmy sestavovati; tel. skupiny 
dělati n tvořiti, řaditi, seřá
ďovati; grujJjJiert seskupený. 

@ru,p,pierung (se)skupenf; 
- ber 3eid)en sku pení n sesta
vování značek. 

@rus, -fOlllc drobné uhlí. 
(!)ruJ;-ljiinhCcr krupař. 
(!)uajd'llat3 (resina nati-

va) guajaková pryskyl'Íce' 
-l1of3 guajakové dřevo, fran: 
couzské n svaté dřevo. 
@~tauma pasta guara

nova. 

se jen jedna tabulka ote
vírá), kukátko; (®uďer) div. 

kukátko. 
@uillodJeur guillocheur, 

proplet.aČ ozdob. 
guiffodJiertc Su~a guillo

chovaná juxta. 
@uhtctÍ-fiirncrčil'Ok obec

ný, ~ouřenínské proso. 
@ltttarrc(u)-cr~cugcr vý

robce kytar; -fdJraubcit
cr~euger výrobce šroubů ke 
kytarám; -f,pieIer kytarista. 

@,ufbeu-lJantuotc zlatka, 
zlatk ová bankovk a' -fujj 
zlatkov.ý ráz; -fatcgoric 
kategorie zlatková; -ftemj.leI 
zlatový kolek; -itiid zlatník. 

@uItlJricf = ®eUJa[)rliríef. 
(!)iiItig v. giftig. 
@ummi guma; _ arabicum 

klovatina n guma arabská; 
- e.lasticum pryž, guma; 
-arttfd gumove z boží; -baU-
er6cugcr výrobce gumovvch 
míčů; -bidJtuug ucpá~ka 
pryž?vá n gumová; -guUa 
gumiguta; -gntt-geHl žluť 
gumigutová; -f)ihiMcr ob
chodník pryží n gumou; 
:;~ar6 klejopryskyřice; -fad' 
sela~; -platte deska· gu
mova; -1dJfaudJ trubice n 

hadice gumová n pryžová' 

, @uverniaf-bccret(Zkr. ®uli., 
SD.) guberniální dekret· -er' 
lafg vS'nos guberniální ;'-ber' 
ťlt'tmuug (zkr. ®ulíA13bg.) na
řízení guberniální. 

@ud'-fcnfier, @der (hu 
~enfter) vyhlídka n špehf'rka 
(malé křídlo v okně, kter)'m 

t b ' v, ., rou ec pryzovy n gu;nový; 
-Il.ll!rel~ - cr;ťuger vyrobce 
pryzoveho ngumového zbo
ží; -íuaren-fabril továrna 
na pryžové n gumové zboží; 
-Wdicrei tkalcovna gumy' 
:;6e~g-fltlirit t~v~rna na pry~ 
zove n g'umove latkv'_3ug
fabrif továrna na p"e;·ka. 

í 
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(!)UUUI) hrubá látka z džuty 
(juty) [užívaná za obal]. 

(!)uuft přízeň; meber au _en, 
nod) au Ungunften ani pro kobo 
(co), ani proti komu (t~emu); nad)
rid)ten z přízně souditi; fid) 
bie _ Hmerlím přijíti do mi
losti; au _en e-r lj3eríon ve 
prospěch něčí. 

guuftigpříznivý, výhodný; 
S-m o e-r C0aď)e _ ;du přáti 
komu n čemu. 

(!)urgeI hrdlo (u trub), dlab 
(na konci dřeva); chřtán, jícen, 
hrtan, požerák. 

@udcn-f)iiubler o bchod
ník okurkami, okurkář. 

(i}urt( e) pás, popruh j pás 
(úzké valené klenutí); pře
páska, obojek. 

(!)iirtcHalju okružní drá
ha, obvodní dráha; -faf)d 
obvodní jízda; -f)aubler o b
chodník pásy; -madJcrpasíř. 

@urteu-madJcr vyrabitel 
popruhů. 

(i}iirtíer pasíř; -ljaubwed 
pasířské řemeslo; -warcu' 
fabrif továrna pasířského 
zboží; -wareuliaubler ob
chodník pasířským zbožím. 

@u;s lití, nalévání; nálev; 
var, várka jber _ betragt x HL. 
várka činí x hl.; cukr. polev; 
sliv. slévání kovů, litina; 
kryce dymarská; otvor,k vy
lévání, výlevka; -alJbrud' 
odlitek; _atlieit lití, slévání; 
-bruderei výrobna odlitků. 
tisk s odlitků; -cti eu .litina; 
lité železo, litina železná; 
-dfeugeftcU litá stoliqe, litý 
stojan II podstavec; ... cifen. 

ttJare litinové z boží; -form 
slévací kadlub, forma slé
vací; -gcfdJirr-fllbril továr
na na litinové nádobí; -ge' 
idJirr-ljiinÍl!et obchodník li
tinovým nádobím j -ljiittc 
slevárna; -mauer zeď litá 
(z betonu); -mlluerttJcd be
ton j -mctaU slévaný kov, 
litina; -model beton; -ofcu 
slevačská pec; -rtUne výlev, 
vylévadlo; -ftalllfabrif to
várna na litou oceli -ftaf){. 
wcrf ocelárna; -ttJarcu
llítuMer obchodník litvm 
zbožími -ttJerf slevárna; šlé
vačské dílo. 

gut dobrý; S-m e-lt íSe' 
trag _ fď)reilíen připsati komu 
peníze k dobrému; UJir l)alien 
ltoď) 100 fl. licí Sl)uen _ máme 
za Vámi n u Vás ještě 100 zl.; 
lici S-m et. au. ®_e (augute) 
f),aben míti ještě za kým n 

U koho co; S-m alt ®_e fom· 
men býti komu k dobrému n 

na prospěch; S-m et. 3lt ®_e 
rommen iafieu poskytnouti komu 
co, dopřáti komu čeho; S-m et. 
_líriugeu, _liuď)eu k dobru 
"účtovati n zapsati komu co, 
Z účtu odepsati komu co; _gc' 
liud)te Sntereff en úroky při
psané k dobru; _reď)neu za
počítati, připočítati komu co 
k dobréll:!,u n dobru; ..,.~u, 
red)ueltbe Ulíerau[)(ltng přepla
tek, jejž dlužno připočísti 
k dobru; S-m d. au ®_c fď)rei, 
beu = _\d)remeu; S-m d. au 
®_e tl)llll nahraditi komu co; 
- jitllierter]eUl1lt zámožný muž i 
S-m _ ieiu b:),ti s kým za dobře; 
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hýti naklor:ěn komu; JUr _ ó:~ 
finbcn uznatI za dobre, schva
liti co; cr óefanb tUr _ uzdálo 
se mu, vidělo se mUi ct._ 
f)eií3en schvál} ti co; :t.. - n:.~~ 
djcn napravitI, spraVIti o':>.; )ln 
3. _ jagen o ftef)en rUCltl II 

státi II odpovídati II odpo
věden býti za koho; fidj - íte~ 
f)en ód e-r @5adje míti užitek 
n prospěch z č.ho; tm ®_en 
po dobrém, přátelsky. 

&ut dobro; statek, jmění; 
věc, zboží; ócrocgndje~, faf)wl~ 
be~ _ statek pohybný, movi
tost; liegenbe13, nn6eroegncí)e~ _ 
statek nepohybný, nemovi
tost; ranbt1if1idje~ _ statek 
deskový; offentridje!J _ veřejný 
statek; -ad}teu úsudek, mí
nění, dobré zdání, dobro
zdání; ein _ací)ten einf)oíen vy
žádati si dobré zdání; jdu 
_adjten a6geóen dáti n podati 
svůj úsudek n své dobré 
zdání; _adjten \.lOH ®ad). u. 
Sťuuft\.lerfliinbigen dobré zdání 
odborníků a znalců; -ad}· 
teus-bor~aft přednesení do
brého 7.dání n mínění; ll-' 
iid}tHd} ve způsobě dobrého 
zdání; znalecký; 3-~11 ct. 311r 
gefii[igen g_iidjtlidjen m-ufieruug 
C3uftelÍen) (dodati 00 kom.), by 
podal dobré zdání; g_1idjtli< 
djer $orjd)íag c-r .l)anbe~~. ;1. 
®croeróefammer znalecky na
vrh obchodní a živnosten
ské komory; fidj g_iidjtIidj 
i'lufiem podati dobré zdání, 
projeviti dobré zdání o čem; 
-befhtilen zdání, mínění; 
uspokojující stav zdraví; 

nadj _6efhlí:en jak za dóbré 
uzná; -biinfeu zdání, mí
nění; - et1 bohatá ruda; 
g-gefiuut dobře smýšlející 
s kým; nakloněn.~', příznivý 
komu; -getJ.JidJt vývažek, pfí
važek (přídavek na váze); g_~ 
gfiiuiiig bezelstný, poctivý; 
-flaiicn pohledávka, poža
davek, aktiva; (vobch.knize) 
"dal" (má bráti); _f)aóett filn~ 
bigen pohledávku vypově
děti; -~aiicns - bcftiitiguug 
potvrzení o pohledávce; 
-baiiuug pohledávka, poža
davek; .1)a6ul1g be~ @5te[ung!!~ 
6qideil přebytek okresu od
vodního; -fJabuttg$-austJ.Jeh~ 
výkaz pohledávek; -geHJcit, 
-IJeifiuug seh valování, schvá. 
lení; -mad}eu, -mad}Uttg 
náprava TI náhrada; -rcd}~ 
tUtttg připočítání k dobrému; 
-fagen, -faguug ručení, od
povídání, rukojemstvÍ .ač; 
-fagct rukojmí i -fd}tCiiiuug, 
-fd}tift připsání k dobru; 3ur 
_idjreilíung 6ril1gen pl'ipsati 
k dobru; -jdjrift reiflen připsati 
komu co k dobru; Idr ienbm 
3l,men 200 ff. 3ur gef(ilrigen -fdjrift 
posíláme 200 zl., které račte 
připsati k dobru; rotl' fenben 
Sf)nen 2 íffiedjfd 3ur -jdjrift posí
láme na Váš vrub 2 směnky; 
-fd}tift$llu~cigCtt be~ l.l3oft. 
j\Jarcaffel1amtetl oznámení po
štovního úřadu spořitelního 
o připsání k dobru; -ftdluu9$· 
uduubc listina záručná; 
-tllge (dies utiles) dni k do
brému počítané II jdoucí;_5et• 
tel poukázka, přijlmací lístek. 

(!)iite dobrota, dobrost; 
_ ber íillare dobrota zboží; 
$erindjul1g ber _ smiřování; 
e-e ®adje in _ aómadjen věc 
po dobrém urovnati; ~.gtab 
stupeň dobroty. 

(!)iiter - aiifcttiguug vý
prava zboží TI věcí; -abfcr~ 
tiguugsftcUe výpraviště zbo
ží; -lliiIiefetuttg dodání zbo
ží; -aiittetuug postup statků 
II jmění; -auuafJme přijetí 
z boží; -a uf d}fag odhad II 

ocenění pozemků; -Ilmtlei~ 
fuug poukázka na zbOŽÍ; 
poukazování zboží; -auffiitt~ 
fet skupovač statků; -auf~ 
liefetuttg ódevzdání zboží 
k dopravě j -au$Iícferuug 
vydání zbožÍ; -baf,ugof ná
draží nákladní; -bcfi:irlle~ 
tuug doprava zboží; -bc~ 
id}auet ohledač zboží; -be~ 
ltiitter uschovatel zboží; -iie~ 
~ťid}ttuu~ označení z boží; 
-iirief na kladní list; -bud) 
kniha zboží; skladní kniha; 
-cafftet lel. pokladník pro 
z boží; -ceutra{-fau~lei ú
střední kancelář statků; 
-daifificlltioit (roz)třídění 
zboží; _llieuftslužba u zboží; 
-eiI5ug zel. nákladní rychlo
vlak; -ervcbicnt výpravčí II 

výpravce zboží; -c~pcbit vý
pravna zbožÍ; -erpcbitiou 
výpravna zboží; výprava 
zboží; -gemehtfd}aft spole
čenství statků ;-geltteiu~ 
fd}aftjbettt.ag sl1!louva o 
spolecenstvl statku; -baUe 
sklad zboží; -fJmtbef obchod 
pozemky; -iuf"edot inspek-
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tOl' II dozorce statků; -faut 
koupě pozemků; -labcpla1; 
nákladiště zboží; -Iailet na
kladač zboží; -lottede věcná 
loterie; -lttiiffet dohodce 
statků; -lttautj.lufatiou ma
nipulace se zbožími -lttaffe 
celost jmění; -ualttfJaft~ 
lttad}uug vypočítání n udání 
jmění; -j.lllďCt nakladač, 
'balič zboží; -j.ltobuctiou vý
nos pozemků; -tcd}t právo 
majetkové; -falttlttditcUe 
sběrna zboží; -fd}tciber pí
sař ve výpravně z boží; -fd}uj.l~ 
í1cu, -fpcid}et sklad zboží j 
-ftiiď kus zbOŽÍ; zavazadlo; 
-tarif tarif na zbOŽÍ; sazba 
na n pro zbOŽÍ; -trausport 
přeprava TI doprava zboží; 
-ttausl'l.ld - untcrueglttuu,!J 
dopravní podnik pro zbožl; 
-trClUtUu!l (separatio bono
rum) oddělení statků; -iiliet~ 
UIlIJlttC převzetí z boží; _bet~ 
fauf prodej statků n ne
movitostí; -bcdiiufet pro
davač statků; -bedebt oběh 
statků; dovoz zboží; -bet~ 
fcflt·rcd}uung žel. účet z do
vozu zboží; -bcdabuug na
ložení zbožÍ; -betpaďuug 
zabalení zboží; -betfauilt
tcd}uuug zel. účet z dovozu 
fl zasílání n zásilek zboží; 
-ÍlctfCUbCt zasílač zboží,; 
-bCtfcubuug zasílání zboží; 
-bCtfid}Ctuug pojištění zbo-
ží; -bedbcHuug rozdělení 
zboží n pozemků; -bettJ.Ja(~ 
tCt správce statků; správce 
pozemkůi_bcrlualtUllgsprá. 
va statků; -tJ.Jagc váha na 
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zboží; -Itlllgeu nákladní 
vůz; -5Ug nákladní vlak. 

giitnd] přátelský, smírný; 
po dobrém, v dobrotě; _e 
lBeiIegung smírné vyrovnání 
úklizenÍ po dobrém n v do~ 
brotě; _e\3 U6ereinfúmmen 
smírné dohodnutí, dohod
nutí po dobrém; _e lBereiu< 
6anmg dohoda. 
€htts·a6t~etuug postoupení 

n postup statku (pozemku)' 
-llefti;er držitel statku; stat~ 
kář; -lleffllUbllllltt list pod
staty statkové n držebnosti . 
-eigťutl)iinte~ vlastník stat~ 
ku; -edriiguis výtěžek n 

výnos. statku; -ertdignts
llusltletS výkaz o výtěžku 
~tatk~; -gelliet statkové 
uzeml; -~err = -6efiller' 
-flluf koupě statku n;O~ 
zemku; -fiirper těleso 1)0-
zemkové, celek pozemkov"Í" 
s~atek vrc~~ostenský; -ltlt~: 
meffer pozlvateJ, požitečník 
statku; -l.Jiid]ter nájemce 
statku; -lIcrll.l!lftcr správce 
statku. 

€luttllperďJIl-11J!ltClt-Cr~eu< 
get výrobce gutaperčového 
z boží; -Itlllreufltlidf továrna 
na gutaperčové zboží. 

€llJntultfillí - IlUfUIll)ntsllc< 
fdjriiufuug obmezení v pří-

čině přijímání do gymnasií' 
-áUf.uál)ntsjJriifuug přijí: 
maCI zkouska gymnasijní' 
-~if~ltnQ vzdělání gymna: 
sIJn.l; -bt!eetorředitel gym
n.a:s~a; -tttfpeetor gymna
SIJI1l dozorce n inspektor' 
-~~f}.rll~t učit:.1ství gymna: 
s~.]ll!, urad uCltele gymna
SlJllIho; o -Ic~rttnttsbefiif}i< 
gung zpusobilost k učitel
ství gymnasijnímu; -Ief)t< 
ttnttstttltbibttt kandidát n če
katel gymnasijního učitel
s~:-\ -!dirttuffllft gymnasijní 
u~lhst!"; -icf)rplan osnova 
u~~bl1l pro gym!:a~ia; -Icl)ter 
uCltel gymnaslJI1l; -lef}tct
ft.~U~ místo učitele gymna
sl.Jl1lho; . -pdbat - ftubium 
::;~)Ukron:e .studování gymua
s;~; ,-rcr~!JtOns{clJrcr gymna· 
Sl.Jlll uCltel náboženství' 
-fd)uI-htfj.1ector (školní\ do: 
z~rce n inspektor gy~na. 
s~.ln~; -:fďJ~ICt žák gymna
s~~n~; -Itubtcu ,studia, gymna
SIJl1l; -~~tt,Ctrtd]t vyučování 
gymuaslJl1l n na gymnasiu' 
-uutcrridjtsgefb ško lné gvm: 
nas~jI:í; -ltJefw záležitosti 
n veCI gymnasijní. 

<D1)1Unaftmn gvmnasium. 
gl)muaftifd]e $rúbnctiouelt 

gymnastická představení. 
<Dijps (@i~\3) sádra. 

f). ii. ÚL = I)ieramtlid) 
ší, tohoto úřadu. 

zdej- 0011. chlupy; _c ber stf)iere srst· 
-a~beHcr v lásečník; -betci; 
tet upravovatel vlasů n ~állrvlas; co ll. vlasy; chlúp; 
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chlupů n žíní; -bltfd]-fttlltU něné tkaninY;_50pf-f}ihtblet 
továrna na choch01v' -fiir< obchodník vrkoči n rulíky. 
lle-mittd barvivo ňa' vlasy-
-flcd)tet sr:letač vlas~; -ge; ~ttarelt línání, pelichání. 
'fledjte pletIVO z vlasll1 n ze ~a6-gier lakota, chtivost, 
žíní; -geltlelle tkanina z vla- hrabivost; lJ-gietig hrabi
sin n ze srsti; -f}iiul:llcr ob- vJ'; -feHgfeiteu jmění, ma
chodník vlasy; -tiiufer vla- jetek; -fud]t = _gier. 
sař; kupec vlasů n žíní' ~alle jmění, statek, ma
lJ-Uein na vlas, do po~ jetnost, majetek, mohovi
drobna; li_ffein er3iif)fcu vy- tost; - unb @ut všechen 
pravovati do podrobna, slo- majetek, všechna majetnost. 
::? od slova; -fran6 postři- ~allcu míti; (mliffen, jolIen) 
zma (kněžSká), tonsura; -funft< museti, míti, povinen býti; 
fled]ter umělecký spletač er f)at et. au t9un jest mu či
vlasů; -Iode kadeř, kučera' niti, jest na něm, aby uči
-uabeI vlasnice, jehla d~ nil co; Umgang mít S-m l)alJen 
vl!1Sů; -ltei; síťka vlasová' obcovati, zacházeti s kým' 

-uei;-fabrU továrna na vla: ~mlJcnbung aui et. _ platiti 
sové síťky; -piufcI ště- o čem n pro co; Dieje >Seftimmunfl 
tec vlasový, štětka vlasová: liat aui ben \JúrHegenben ~aÚ: 
-rciuigct čistič vlasů; -rei~ feiue ~utlJenbung tohoto usta
~tigun~s< n. merebluttgs-att< novení nelze v našem pří
ItaU zavod k čištění a šle ch- padě užiti; mli ct. >Sqng -
tění vlasů; -dffe aui ben vztahovati se nač, týkati se 
@ůfbmiiuaen vlasové trhliny čeho; an _ in alIen lBud)t)aubfun< 
na zlat}'ch mincích; -fttí5 gen lze dostati TI obdržeti, 
vlásková sůl; -jdjuciber dostanete n obdržíte (dosta
střihač vlasů; -iďJuitt střiž neš n obdržíš) ve všech knih
n stříhání vlasů; výstřih srsti kupectvích; er \tlilI e~ feHift 
(dobytčeti nokaženému morem): -fidl< gejel)en _ on prý to sám vi
bcrfediger hotoviteí žíně- děl; i~ l)a6e t1.1ú9f ui~t erf! 
ných sít(ek); -betehlcr upra- au bemerřelt není tr'eba. abvch 
vovatel vlasů; -ltlllrcu'Cl:< teprve podotýkal: 'et. v fiat 
5cugcr vyrabitel vlasového \JieY ilir fi~ pro 'něco jsou 
zboží; ~11.1iiidJer vypírač vážné důvody; .;s. Uber fid) -
vlasů; -lutt.ffer-cr5ettger v.ý- míti koho nad sebou. podří
robce vodIčky na vlasy' zen býti komu; @5~urb'au et. -
-IUttd]smitteI - er~euget vý2 býti vinen čim; st()eií an et. -
robce prostředků podporu. účastniti se, účasten býti 
jících vzrůst vlasů; -\l.JUl~m čeho; Unre~t _ míti nepravdu, 
zver, vlasovec (v plících zvíř.t)· nemíti pravdu; ei3 fiat jeine 
-3elt!1-fabrH továrna na ží: I mi~tigleít jest to správné. 
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ijaben "dal"; pohledávka, ijallcru - eiufuf)r dovoz 
poža,;iave,k, v ak~iva; -poftcu hadrů; ~flihtblcr hadrář, ob
polozka uverna (na pravé straně chodnlk hadry; _. ll. S't'no· 
hlavní knihy); -fcitc obcb. strana dJcu-ljiiubler obchodník ha
úvěrná (v účetní kn;'e). stránka drya kostmi; -frauffJeit ne
pro "dal". ' moc hadrářů; _reiuigcr či-

ljabljaft; e-r ®ad)e _ stitel hadrů; -reiuiguug$· 
roerben zmocniti se, dosíci ll. mereb!uttg$-aufialt ústav 
ceno, e-r íj5er\on roerben k čištění a upravování ha
zmocniti se koho, chytiti koho. drů; .fammler sběrač ha-

"'ab"afttuerben, "'ab"aU. drů; -tJerebicr upravovatel 
Od '/ Ue' 'J ,. hadrů; -60U clo z hadrů. 

!!~:buug zmocnění se koho n ijafcu přístav; b'reieijung 
ijabHitatiou habilitace; lm - odstranění ledu z pří-

'f . d ' 'h stavu; -abmtralat admirál-
.s-fdJrttspisnpoJe nam a· ství přístavní', .amt pří
bilitační. . . . 1 stavní úřad; lj.amtHdJ úřa-

!;abthttereu usc lopniti du přístavního', .auftaft pří-
koho k čemu; fld) _ habilitovati stavní zařízení; .• bau stavba 
se~abmtietuttguschopnění, přístavu; .befJi.irlle přístavní 
habilitování. úřad; .vudJ denník přístav

fJabitueU obvyklý; .eJťranf. ní; -cai'Wht přístavní ka
f • lk ' I 1 pitán; -eapttlluat správa n 
L)et! nemoc ce ova, vek á. kapitanát přístavní; .lIicuft 

ijavfdJaftcu (ber @;in\l)anbe. služba přístavní; -gcbiir, 
rer etc.) jmění n majetek n -gerllcr přístavní poplacek, 
statek (přistěhovalců otd.). přístavné; -getidJt soud ná-

ijad'c motyka; sekera. mořní; -tufi'edtlr, -meijlcr 
~ad'cu - beht podkolení; správce přístavu; -feudJte 

l)-fi.lrmige ®iif!e hákovité přístavní maják; -Heutcuaut 
kolíky n nýty; -f)iinMer ob- poručík přístavní; -tlrlluuug 
chodník motykami; -fdJnticlI přístavní řád; -ort přísta
kovář motyk, motykář; viště, místo přísta vní; 
-fdJmieDc 11. ijdfdJfeuer ko- -vaffierfdJein přístavní prů
várna motyk a kryčný hm. kaz propouštěcí; -praí; = 

ijiid'ctling _ fliin))[cr ob- .ort; -po!i~ei policie přístav-
chodník řezankou. ní; -ptlHóei-tlerorDnnug na· 

řízení přístavní policie; -fa-
ijiid'jeI řezanka; -fdJneib- uitiits - ageutie přístavní 

mafdJinc řezačka. zdravotní jednatelství n 

ijaher svár. různice, váda; agencie; _< ll. 6ce-fauitiits' 
-htmV odranec, otrhanec. lIicnft přístavní a námorská 
trhan, škuban. I zdravotní služba; _< 1l.6ec. 

617 

fanitiit$ - tlertualtuug pří znice, vězení, místo vazby; 
stavní a námořská zdravotn -pfHdJt závazek ruče(b)ní, 
správa; -fpettc uzavřen závaznost, zodpovědnost, 
přístavu; -itallt přístavn ručení; -Vf1idJt-gcjcii zákon 
město; -tuiidJtcr hlídač pří- o povinnosti D závazku ru
stavní; -tuef)r přístavní čení; !)-pf!idJtig zavázaný 
hráz; -3'oU přístavné. ručením, povinný Dzavázaný 

ijiifen-binber (im Uml}er< k ručení; -pf!od' kolík pří
aiel}en) pánvičkář (kočovní). pevňovací (pro vory); -riug 

ijafer oves; _bau pěsto-' připevňovací kruh (pro vo
vání ovsa; -bier pivo oves- ryl; .-fdJeht protokol vězen
né D z ovsa; -gdin-maf~ ský; -fteUe místo pro při
zelený slad ovesný; -gdes pevnění n uvázání (lodí, vo
ovesná krupice; -griií;e rou- rů), zastávka (pro vory); 
benina ovesná, kroupy oves- -itod'kůl k přivazování (vorů, 
né; -biinlller obchodník lodí); -ffod'-geviir poplatek 
ovsem; -lieferant dodavatel vybíraný za upevňování lodí 
ovsa; -mal5 slad ovesný; a vorů (:. řece ke kolům); -fumme 
-ftampfe stoupa na oves. záručná suma; -tJedjiin< 

ijaferei škoda námořní, guug uvalení vazby, uvržení 
havarie; clo kotevní. do vazby, uvěznění; -&eit 

.tlafucr kamnář; -getuerbe doba vazbv. 
kamnářská živnost; _ ll. fJaftbat ." závazný, ručící, 
~i.ipfer kamnář a hrnčíř; od povědný; filr e!\l)(tS _ jdn 
-tuarcu-l)iiuMer obchodník ručiti, odpovídati zač. 
hrnčířským zbožím. ijaftbatfeit závaznost; 

ijafi vazba; uvěznění; S. zodpovědnost; -s-erHiiruug 
Í'nrd) _ aul}arten chovati n prohlášení záv8,zným n zá
držeti ve vazbě n ve vězení. vazností. 
vězniti koho; in _ 6eflnDHcf) ijiiftd kroužek, háček, 
uvězněný; _ berl}iingen trest sponka. 
vazby vyměřiti komu, uvězniti, ijafíd-madJcc kroužkář, 
do vazby dáti koho; _au. sponkář, přezkář. 
tritt nastoupení vazby; -be< f)aftc1t (auf e-r ®ad)e) vě
fe!)! zatýkací rozkaz, zaty- zeti, váznouti, lpěti (na čem); 
kač; -bcfdJlufs usnesení o Die allf bem @rnube _Den ~aften 
uvěznění n o vazbě; -cau. na pozemku váznoucí n vě
dou jistota záručná; -DaUer zícÍ dluhy; @eroerlie [)ajtet anf 
délka n trvání vazby; _gelll e-r unlie\tJegíid)en ®ad)e živnost 
závdavek; záručné; -gefeí; lpí na nemovité věci, živ
zákon o ručení; -roea! míst- nost spojena jest s nemovi
nost vězenská, věznice; tou věcí; iiir et. _ práv býti 
-ua~mc uvěznění; -ort vě- z čeho, zavázán býti zač, ručiti 
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zaě, povinevn .býti čím; vaute-r fd)iibigt poškozený krupo-
l b c· m bitím' _fď)u\:leu škoda způ

'Eerjú!l - petl na oso e; :;5-. soben'á krupobitím', -fd)a~ 
mit et. _ býti komu čí,n POVI-
nen' e~ {)ajte! @e!aÍ)t am 5l5er· \:leu - betftd)crung pojišt~r;í 
&uge' s prodl~:lím spo.ienv~ proti (škodám z) krupoblh; 
jest nebezpecI. nebezpec! _1d)aben-berftd)cruugs - ber~ 
nastává z prodlení. eiu pojišťovací spolek protI 

&JiiftIiug vězeň) ,-s:b~t~ škodám z krupobití; -bcrft, 
l-lf!cgung stra~ov,al1l, vezl1u: d)cruug pojišťování proti 

&Jafíung rucem, z~vaze~, krupobití; _bcrftd)cruugs
llild)edid,le- záva~a(kl1lho':l1l); gcjdlfd)aft společno~t po
\)eríi5nfid)c o íjid)ít,d)c _,rucel1l jišťující proti krupobItí. 
osobní u vecne; mtt ltnÓe- !)agelu; cl3 Í)ageIt padají 
id)riinher _ s ručením neob- kroupy. , " 
mezer;ým; - c~r (I~íJa'6ea:ní~n !)agcr hubeny, vyzably, 
ručem pokladl1lch ure~l1l~u; vychrtlý. 
_ 'Der e;taalllóeCl111ten óet íhed)- &Ja!)tt kohout, kohoutek, 
llUltg~\)erfti!ten ručení II od- pípa; zámyčka; celt - Ctuf· 
povědnost u závaznost stát- crel)eu nltD 3uDrel)eu koho~ltek 
ních úředníků při omylech otevříti a zavříti; -gdlaufe 
n chvbách v účtech; - filr objímka kohoutu; -tegcL 
bie @etiiir ručení za poplatek. -Witbd kužel kohoutu; 

&Jaftungs - el!tbhd.lUug -madJer kohoutkář. . 
zproštění II zbaveni závazku; &Jaljuen-balfeu hambalek, 
_etffiirelt pl'ohláše~í koho ,od- přépona. 
povědným n zavazanvm; &Jaím též ~e\m = ~amm. 
-tr~ge o,tázka. ručení,n odpo- ..... _ balfen hambalek 
vednostl;_í'fhdJtzavazanost, oe'hat~ 

, d v d t vrc Ul. 
za~az;lo~, fI'Z:tyove ~os ~ ~iifef-ullbd háček (k há
ruS~~I; 'r~ t"J, tg povH:ny čkování)' _ u. 6ttiďgam< 
ruCltl; z_ll:vil;zany, z09:p~)Ved- f ihtllfer' obchodník př'ízí 
n,ý; ll_lllhd)ttg je!lt. ruc:~l: 1)-- ~ háčkován! a pletení' -Wa. 
+'fHd)tig~ @iitfef~ .i

t
8,Cl rUGlCl! za.~ t~elt-er5eugc~ výrobce iJáčko~ 

vazene: -p ,tU} tget povmny '1 b v'. f ~. 'f 
k v', v't J' ,." .. """, za' I vane 10 z OZl. _tultren- a ... u - rur.em rUCle - .. "v""" - hi vk ' b v, v",, . 'u"'~u"l." li- továrna na ac ovane z OZl. rucny revers, - ,,~ ........ . 'k 
stina závazná, list závazll:)', &Jafen ~ak; okl!, a, .z~-
listina o ručení n záručná; táč~a; :-betl~ ko~t ,hako,ylt,:: 
-tueg; hu _\tlcge ručením, {J-formt!l ,hak~v;ty; -rorm;il 

&Jag plot; ohrada; háj, geliogen 11akovlte zahnut,;:; 
&Jage-bntten šípky, _f)~ne motyka; _mad)er ha-
~agefkroupy; -~ii~Cltran~; kar,.. 'v v 

pojišťovna krupobltm; O-be.: &JaHet hackovac. 
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ljafli polo vice, půl, (na-) jtdnwarl.'tt-er5eu!lCt výrobce 
polo, poloviční; _er 5Setrei(\ polodrahokamoveho zboží; 
poloviční důkaz; e-e gute _e -eljc manželství volné n na 
6tullbe dobré půl hodiny; levou rukn; -faflriellt polo
Ctllberi _ S'aJír půldruha l'oku; tovar, polovvl'obek; -fcnftcr 
_ reif na polo zralý; _ offnelt půlokno, polookno; -gefď)iifi 
pootevříti. obchod na půl, poloviční 
~a(lics polovice, polovina, obchod; -gefdJofs polopatro, 

_~ 'k o I zvýšený pHzemek; -gefdJtui. plti a, pu, l ' fter nev astní sourozencI; 
!)alf!-amHidJ poloúřední; -getreibc směska. souržice; 

-brnd)ig na polovici strany; -l)cftoHter půl n půlka hekto. 
-!indig polorodný, nevlastní; litru; půlhektolitrj -Íltfe{ 
_óilrtige @efd)trifter polorodní, poloostrov; _inbali\:le polo
nevlastní sonrozenci; -\:lun· viční invalida; -JafJr půlrok, 
řcI šerý, polotemný; -er~ pololetí, polovice roku: 
fdJlagen nedobitý; -gat na _fammgarnpoločesaná vlně. 
polo zpracovaný, na polo ná příze j -lijte půlbedna; 
hotový; -geiiffnd pootevře- -fteis půl-, polokruh; -fteis
ný; -gcfdJloffcnpolozavřený, bogeufeniter polokruhové n 

přívř'ený; -jii~tig pololetní, poloknlaté okno; -fngel po
půlroční, na půl léta nroku; lokoulej -fuppd výklenek; 
-iiifJtlidJ opakujícÍ se plll- -meffer poloměr j -nnÍ,i. 
letně, po půl1etí; -freis-fiir~ uief1ung poloviční užívání; 
mlg, -rreis-l'unb polokruho. f' { 1 .]'v ... ~ 
vy' " -fu"eI -iif.nU..r., -fttger, -p et cr po OpIll'; -lan~c 

" '1 "J poloslollp; -fdJattcu polo. 
fiitmig poloknlovitý; _fuge~ stín, poloviční stín; -fď)eH 
lig poloknlový; -monatfíd) polovice, polovina, půlb: 
půlměsíčnÍj opakující se -fdJweffcr nevlastní sestra: 
v půlměsíci; -fcHig polo- -feffador polouselfaktol'; 
stranný; polostránkový; -ta· -ftnffen poloruda; -tagcwcd 
gig polodenní', -wegs poně. půlden práce, polodenní 
kud, trochu, něj ak. práce; -tagsfd)n!e polodenní 

&Jalb - flaner pololáník; škola j -tl)eHnng dělení ve 
_bcHeibuug obložení zpola; dví, půlení; -ltlUUolt~u-frifd)~ 
-Mut-baterr,cngft poločisto- atbeH, polovallonské kryco
krevný hřebec; -liogcn půl- vání: -luaUoneu-idJntiebc po· 
oblouk; půlarch; -bruberne- lovallonka; -Iualmbad) stře
vlastní bratr; -badJ poloviční cha polovalbová j -tuctn po· 
střecha; -\:lefitiettt polodefi- loví no j -ltlolHuarcn-fabrH 
cientj -bnrdJmeffer poloměr; továrna na polovlněné zboží. 
-ebdftciu - fJiinMer obchod- ,~afbljeit polovičatost, ne
ník polodrahokamy; _ebe!.· úplnost. 
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l)afliiereu rozpůliti, roz-I· ~afm stéblo; bie (trnte auf 
poltiti. bem _e [aufen koupiti sklizeň 
~aH}ieruugs - liuie čára za zelena n na stojatě, 

rozpolovací. ~aforllnu - er6euger vý-
SJalkle svah, sklon hory; robce haloxylinu. 

vršek; hor, halda, odval; S. ~alSkrk,hrdlo,šíje; _(be~ 
auí _ ie12en odepHti komu ~a.pWif~) krk (sloupu); (óeim 
(soudně) právo na rudnou Dřen) hrdlo (kamen z venku); 
žílu; ošiditi koho o podíl. -liaukl obojek; -liiukle nákrč-

ť'afklen-lierge-ge;fein hal- ník j -liinben-falirU továrna 
dové kamení, haldovina,od- na nákrční.kYi -liraune zá
valina; -futtmtjl rozkutání škrt (u lidí i ,víf,tl, záškrt sně
n probírání n prohledání hal- tivý, prým (vepfů)j -geridjts' 
cly n odvalů; -vlat; hald( ov)i- orbnnng hrdelní soudní řád; 
ště, odvaliště; -plcr12e anlegw -feite řetěz na krk; řetěz 
odvaliště n haldiště zřizovati na uvázáni; -fragen.u. man. 
(zakládati); -fdjutt rumová djetteu - er5euger výrobce 
n jalová sýpka; -itur5 odvali- límců a manžet; -itarrigfdt 
ště, V)'syp; -Í1orratfj zásoba tvrdošíjnost, zatvrzelost, u
haldová n na haldě; -!eug míněnost, urputnost, zarpu
haldovina, odvalina; -6ug tilost; -ftni1eu hrdlo (u trou-
staré haldy n odvaly. by); -ltJirlicl obratel šíjový. 
~iHfte polovice, polovina, ~Ilít zastávka; podpora, 

půlka; \3erfe12ung uber bie _ opora; ben _ tler!ieren ztratiti 
zkrácení nad polovici n přes oporu; stálost, pevnost; oÍ)tte 
polovici; aur _, auf bie _ na _ fdn býti bezpodstatným; 
polovic. l)-hls bezpodstatný; -!oftg. 
~arhta-er5euger halinář, rdt nepevnost, nestálost, 

vS'robce hrubého bílého bezpodstatnostj -figuaI žel. 

sukna; -tudj - {)iiuMct ob· znamení k(u) za,stávce. 
chodník hrubými bílými fJaltliar pevný, stálý, trva-
sukny. lý, trvanlivý, platný, pod-

S,Jallc síň; tržnice; kobka statný, závažný; (u)držitel-
(hlavně u chrámů přede dvefmí!. ný; _cr @runb platný důvod; 

. pallen-temVe{ chrám stej- hor. rudnatý, rudonosný, rudu 
nolodnÍ. obsahující. 

f)affiertet ~o\Jieu chmel ~ltrt!iadeit udržitelnost; 
pověřený, chmel v tržnici pevnost, stálost, trvalost. 
známkovaný. ~ltltc-vral; zastávka; -ftg, 

.paUutiuatio(n) vidina, uaI žel. znamení k zasta-
klam smyslův, přelud, má· venÍ; -ftaftou, -ffelle za· 
toha, blouznění, přízrak, ha· stávka; -ftdCen.-auffefJer žel. 

lucinace. dozorce na zastávce; -3d, 
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dleu znamení, aby se zasta- 0!anb _ gegen S. úct. státi 
vilo. proti komu n čemu, necouVnoll t.i 

l)artett držeti; DrbltUug _ před kým n čím, čeliti komu n 

zachovávati pořádek; \Hebe _ čemu; e-e Unterrebung mit S-m
míti řeč; @erid)! _ soud ko- rozmlouváti, mluviti s kým; 

nati, souditi; S-m ba~ @egen· 0d)ritt _ zachovávati krok; 
ge\1.licl)! ú @feid)ge\1.lid)t _ rovnati mít ben ~or!fd)ritteu ber lffiifíel1' 
se s kým, b}7ti roven komu; fd)af! gfeid)eu 0d)ritt _8' PO
WCefje _ sloužiti mši; S-m kroky vědy stejně postupo· 
Ij)artei _ straniti komu; mi! S. _vati; S. 3um lBeíten _ vysmí
státi při kom, jíti S kým, míti vati se komu, tropiti si šašky 
s kým, býti na straně b; fid), z koho; tlOt ~ugen - na OČí.C~l 
311 feitte~gIddjeu _ obcovati: míti co, dbáti čeho; _ m~:L 
S rovnými sobě; illedjuung _ i držeti (o nádobě ,u míče .td.); .lffial)er 
účty vésti, účtova~i; e-c _ h?r. z~áhatl v?~u; ltd) tlll 
0i12ung _ konati schuzi, za- @!etd)ge\1.ltdjte _ . by tl v r?~no
sedati: cill @efe12 _ zachová- vazei. ~tanout~, zastaV;lt! se, 
vati zákon' e-e \3erorbnung _ zarazltl se; aUl ct. _ dbatl čeho, 
zachovávati nařízení, dbáti přikládati váhu n význam 
nařízení; e-e @af!\1.lirtfd?aft _ čemu; gegen S. gegaftm odmě: 
míti hostinec' bie lffiare _ míti řený n chladný ke komu; aUr 
zboží na skladě; tlerbiidjtige fid) _ dbáti na sebe; fid;l all 
Ij)erjonen ód fídí _ chovati, cin Ij)fattb _ držeti se zástavy, 
přechovávati podezřelé oso- sáhno~ti na ~ás~avu;, fldi au 
by; illinb\Jief) _ chovati ho- ba~ @ele12 _ drzetl se zakona, 
vězí dobytek; 9Cad)tbienf! _ zachovávati z~kov~;. flÓl ,al~ 
míti noční službu' lffiort _ e-n @runbja12 _ setnh n dbatl 
slovu dostáti, státi ~e slově; zásady; fid) an bie. ®adíe -
3eitung _ noviny odbírati; mluviti k věci; lim! ~,eQ~ften 
bereit_ pohotově míti; bafur- rozvláčný i fld) gegen\l.larttg -
domnívati se za to míti; fur na paměti míti; S-m gegen· 
notÍ)\1.lenbig _' pokládati po- 11.lcrrtig _ připomenouti komu, 

třebným; geuef)m- schváliti; ~~Uer držadlo, dr~ák: 
mi! ct. hme_ ustati v cem; ~aUer (~after) nadrzka 
d. gef)eim _ chovati v taj- sádka. . '. , 
nosti, tajiti .0; god)- vážiti l)altill (Í)alttg) obsahuJlcl; 
si koho; ceniti •• ; S. fura _ rudnatv, kovnatý . 
nedávati vůli komu; S: jdjab, ~a{tlgfeit ber WCiÍlT3c zrno 
Io~ _ nahraditi škodu komu; a přísada mince. 
S. tlcrlíorgen _ chovati koho ~ltltuug držení, držb,a 
v úkrytu skrývati koho; !líe čeho; pevnost,' trvalost, sta
TÍ)Ur offen' _ d:-~ře nech~va~i ~ostj ~ržen}. ~ěl!l', vpostava; 
otevřeny, dvere nezavlratl; Jednám, pocmam; zlab, van-

_. 
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troky; brI)~enbe _ výhrůžné mlatovna (kryčná), kryčná 
vystupování; ~elliíell unÍ) .\Ba, hr;ť; -meifter mlatovný 
rUlen óefunbeten e-e jdjwadje - hur" mIstr; -pod)wed hamr; 
devisy a valuty byly slaby -fd)Iag okuje kovářské; 
n držely se slabě; smýšlení kryčný mlat; -fd)fllgs-red)i 
pro devisy a valuty bylo právo vstoupiti na sousedův 
slabé; an ber .\8orie IlJar c-e pozemek za účelem zřízení 
jdjilJad)e - ~'orll!afíenb na burse n opravy stavby na vlast
převládalo smýšlení slabé, ním pozemku; -fd)mieil ko
na burse převládal směr vář c.~ryčný); -fd)mieIHtlll" 
slabý, na burse jevilo se renl)llnMer obchodník zbo-
smyšlení slabé, žfm ~kryčno-) kovářským; 
~ahtrgie solivarství. -id)mtebe mlatovna (kryč-
I)iimijd) potutelný, po- ná); kryčná huť; -tued mla

ťouchlý; posupný, výsměšný. tovna (kryčná), huť kryčná; 
~amm (.peimnagd) čípek u hamr ~ -tueds-couteffiou po

hřeb cejchovní, cejch, ham, volem na hamry; -tueds
skoble, skobka; -IlUfd)!ag' Ot'llltUltg řád hamernický. 
eifeu narážeč, pj"irážeč, při- ~Ilmfter (s)křeček. 
rážka (při zatloukání) hamů ~Ilualter 9loffeu závitky 
(v pivJ; -ffammer skoba; hanavské. 
-Hemme skobka (o dvou ucb ~aub ruka; bie umgefelirte _ 
Uech nýtech! = .pamm; -nagel hřbet ruky; ffadje _ dlaň; 
skoba, cejch, hřeb cejchovní, e-e _ IlOU hrst čeho; rUraer_ 
sk oble ; -Halí cejchovní hůl- krátce, zkrátka; auf ber _ na 
ka, laťka, měřítko skobové n bíle dni, patrný, jasn,Ýi S-m 
na skoby cejchovní. frde _ fa;;en zůstaviti n po-
~amme skoba, cejch, zn a- nechati komu .volnost; bie _ 

mení, značka (cejchovní). an'l3lffierf íegen přiložiti ruku 
~amme! skopec, k dílu; bie _ auf el. regen vlo-
~ammeu -uibeau vodo- žiti ruku nač, :mbaviti 00' 

rovná plocha skob cejchov- S-m c!. an bie _ gc6en po]'a~ 
ních; -fdjarfe ostří skob diti k?mu co j S-:n aJ: bie _ ge, 
cejchovních; -iilíetfhttuu!J lien mtt el. pOmahatI komu při
zaplavení skob cejchovních, spěti komu, býti komu k l~uce; 
pokrytí skob cejchovních 3lt S-13 _eu crfegeu ve prospěch 
ml~dinko,u, zatopení skob lwho složiti; 3u dgeneu -m cl. 
ceJchovl1lch. 1;ufteUen do vlastních rukou 
~ammet kladivo; hor, mlá- k vlastním rukám dodati co; 

tek; buch~r" mlat; hut. ml~- [)ilfrddjc _. l.íie!e1.l r;omoc po~ 
tovna krycna,.hamr; -adicí" I skytnoutl, byb napomocen: 
tet hamr?vník, .. hamerník, 3m llugerf)eiíte.lt. '" rukou ne: 
samokOVl1lkj -l)utte hamr; I ro~dílnouj Mlte _ (manus 
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mortua\ práv, mrtvá ruka; -fJrcmftiitte ruční Jli~ová~e~, 
S. (e!.) , au (líci) bcr _ l)a6eu pivováre~. n~, ,rucr;I pra?~; 
míti koho (co! po ruce; Cluf -buf9 pl'lrucl1l ~l}Ih~" pn
eigeue _ et, t\)1llt činiti co na ručmce; -tttffC prrrucl1l ,po
vlastní pěst n vrub n o své kladna; -eaffe-bedag zalo
újmě: aus freier _ gemadjt od ha pro příruční poklad~u n 
ruky,' rukou udělll;ný, ruční! pří.;u,ční vpokla~ny; • ",;btc!lf~ 
ClUI3 trdel' _ Ilerfiiufltdj z volne rUCl1l sluzba; ",;brnd'eret ruC~I 
ruky na prodej n prodejný; tiskárna; -cm!a~f koupe, 
aus e-l' _ iu bie aubere z ruky nákup: kupova~I, ~ ruky, . 
do ruky; freie _ l)aben plno~l drobne n~k,upovan;, ;J~l)r~ 
vůli míti; il'eie _ laH.cl: dátI, sestc:poV,am po Z?bllCI~h: 
ponechati komu na vulI; nud) _fedtgfetfzr1;lcnost, -fed~g: 
ber _ potom, později; uuler feits - lttt.ternd)t yy"!covaI~ I 
ber _ (3 . .\8. rauím) tajně, potají, z~učnv~stI~ -feuer-'Jm~e ru,?~ 
podtají po straně (na pí\ 11l stnkacka; -flad;e v~Lm) 
koupiti); 6ei ber _ f~iu bý~i -geI~ z,ávd~vek; poc,Il1?k ~ 
pohotově (, čím); _ tlt _ mt! I -geIolí~ts slIb rukou d?-:um, 
S-m ge~eu jíti s kým ruku IIj-gem,cm werben ~razItl ~e! 
v ruce, společně; mil feeren sepratl s.e, servatI se, zbItI 
.piinben s prázdným, s nepo- s~, utkati 3le; -geme,uqe pra
řízenou j Ilon Iler\cliiebener _ ge, :;ll?e, pra~~a, ~er.val1l (se)) 
jdjrie6en psaný rozličnou ru- rez j -gepttd' rucn~ n. drobvn~ 
kou' et 3ul' nel)mm vzíti I zavazadlo; -gefiltttlt ruCll1 
co d~ ru'ky; ll; ber _ na tu přediv~ n přádlo; ~-greifli~~ 
chvíli, na ten čas, zatím; hmatr:y, ~h~a~avy, ~~kav,}, 
~altlegltltg vztažení r,uky, p~tr,ny, zreJrt;y; :-g~tff ch:;
položen í ruky, sáhnutI na pam, chopem s~ ceho, ,zacha
k' • chopení se čeho' zatčení I zení s čím; rukoJ et, na8adka, 
k 0;0: gcmafttf)atige _unl~fl1t1tg ná- . držátko; ruční obratj (in 0\Je, 
sii~é "ažení 'násilné vzta- ratiller Wlebi3il1) hmat; -~ttbe 
~ení I~lky ~a kOhO; -Itl'řleit rukojeť, držadlo, násadk~ ~ 
ruční práce; rukod~ lný v V}'- -l)abett vi, h~sJo, 0_, 8.obe ~ 
robek; wei6Hdje _ur6etten zen· .;ljařlnug zachazem s c,m, -:-2a
ské ruční práce' -It1:laltl)efe l)llnge-í3.\Ber6ote~ starost, pece, 
př'Íruční lékárna, lekárničkai aby se zápověď zachovávala; 
-ttrlícitct ruční dělník, ruko- _~a6:m~ bc!, .\Be~orbunug pro
dělník; -ttttHcgeu, v -a~fIc, I va.dem nanzer;I;, _9a611u~.e-s 
!JUltlJ vkládání n :~oz.:m,I ru· @~le~es, zachov~v-?,n; n, v}ko~ 
kou' -(m~ga\Jc pnrucm vy- Inavamn prov~dem zakona, 
dánl· -lictdcb zařízení na 1_l)a611ng, ber ~tftan3j1.gnaíe; ,za
práciručni ruční pl'áce,ruční Icházem s navestmr vz~ale· 
pro';ozováhí; rukodělstvÍj I nostním.i; _l)alJul1g bcr mbr, 
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recleu '2í6ga6en zacházení lij ne- rukopiSjúpis; -iď)u~-eaiTettc 
přímými poplatky; _~a6ung schránkanarukavice;_fd)u~' 
be,) @:)d)uÍle(j výkon ochmny; fabrif továrna rukavici 
-ljaďc ruční sekerka, pobi- -fď)uf;-faetotci skladiště ru
jačka, jednoručkaj f;-ljodJ kavic; -fdJu~rCbet - fiitbet 
zvýší ruky n pěsti; -latteu barvíř rukavičkové jirchy; 
kolečko,kotouč; -fauf drob- -fď)ulHcbct- gctbet jirchái
ná koupě, koupě z ruky; rukavičkové kůže; -fď)u~< 
-řaufs - ~HfsbudJ příručník madJet rukavičkář; -fď)uIJ' 
drobné koupě; -futbef-l!e' madJetgef!irfe pomocník ru
tricl! tel. pohyb ruční kli- kavičkářský; -fď)u~madJer' 
ékou, pohon ruční kličkou; gellletbe živnost rukavičkář
-fabotatotium příruční la- ská; -fdJulj-uiiljeriu šička 
boratoř; -fauget podavač, rukavic; -fď)ul}uttljt-licfor' 
nádenník; pomocník (při !lCt obstaravatel stehů l'U

v:vrr;ěi'ování); -r~l}u ~zd,a ~!' v~Škových.; -f dJul)-.j.JuJ;er 
na ruku,; m~~a vn~denmsk~; ClStlS rukav~?; ;fď)uf!-fam, 
-m~ga3m yr,ll'Uc:ll skladl~~ej bou~tctet vyslvac, :uka vic na 
-mul){e rucm mlynek; -ualj, I bubmku tamburar rukavic' 
tttttfd)iuc ruční šicí stro.j ; 'l-fdJufb-fdJeht poukázka n; 
-lJa.j.Jtet-falitH továrna na (čí) řád; -figuaC-faljuc žel. 

h?landrovýv papír; -j.Jfaub ruční návěstní pmporec; 
zastava ruclll; :;Daríeí)el! gegen -figual-Iatctuc žel. ruční ná
-pfanb z~půjčka na ruční zá- věstnísvítilna;_figutt{-.j.Jfeifc 
s~a:vu i em _lJfanb gelien zasta- 'el. ruční návěstlll píšťalka; 
Vlot~ v co; -lJfaub-badcljcu zá- -figua!-fď)eHle iel. ruční ná
pU.1 cka na ruční zástavu; věstní terč n žerď; -f.j.Jhmctci 
-.j.Jfaubgcbct zástayce ruční; předení ruční; -ftam.\.lfc 
-.j.Jfaubuc~UJct příjemce zá- pěch; -ftem.j.Jef ruční razítko; 
stavy ruCtu; -.j.JoltCtCt \Jon -ftiďCt vyšÍvač ruční; -fU, 
[net~~ttlarelt leš~ič ky,:"ového penblum (aui íRed)nung be>5 
zb?z~; -prc.:ffc hs rUClll; -rab ljonbeíl ber @efa[i.lftrafgelber. 
rucm k<?lecko; -rammc be- iifJerjd)iiffe)příručni nadání (na 
r~n, palIce; -rcgiftct zápis- účet fondu z přebytků dů
~lk; -f~~~ h.~.lotek; -fd)eiu c~odkových pokut); -ftiiďzá
~lst~k zaplsm i, --;fď)lllg ude- sllka k vlastní ruce (zá,ilka. 

r~nl rukou; dan 1 ruky; \:Ier", v ceně přes 200 :1., která. se % ruky do

untteíft _fd)íage\l angeíofJeu ru- ruky odeVzdává); -ffufc hor. výstav
kou dáním slíbiti, podáním ní vzorek; -umlltefleu i ht 
ruky slíbiti; -fď)miebe pří- -umbrel)eJT na obrátku; na 
ruční kovárna; -fď)iipfer ručest, ruče, ihnedj -veuti. 
dížka; -fď)teiben vlastno- {ator ruční ventIlátor; -vet. 
ruční list; rukopis; -fď)rift fauf drobný prodej i prodej 
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z ruky; -\lon hrst, přehrští, aU~il)artiger '" obchod zahra
pi'ehoušlej dne _i)O[ 9JCelto ničný, cizozemský; tunerer ~ 
id)en hrstka lidu j -Illaffc obchod tu-, vnitrozemsk:i\ 
ruční zbraň; -Illagc vážka domácí; _ treilien obchodo
ruční n příruční j -lllagClt vati čím; a[[er _ liegl ~antieber 
ruční vozík; -Illerf řemeslo; Cftoút) všechen obchod vázne. 
er lemt ba{l ®d)u~mad)er_ttlerf ~ihtbd spor, hádka, růz
učí se obuvníkem n obuv- nice. 
nictví; -Illcrfet řemeslník: .f)anbeI- u. ffielllcrbettei· 
-Illedet - bW:mugs - l.letein bclínc obchodníci a živnost
vzdělavacÍ spol(2k řemeslní- nící; -ttCilicubcCr) obchod
ků n řemeslnick}7 j -Illcdcr' ník. 
fď)ule škola řemeslnická j ljautlelu jednati; eíl ~al1belt 
-Iuedct - \lcreht spolek ře- fid) barum jde, běží, je o to; 
meslníků n řemeslnický; IJcoil)burfien _ rozepři líčiti; 
-Iucds-l!utfď) tovaryš (ře- \Jor @erid)t _ jednati, projed
meslnický)j -Illcrfs-gcfeffe návati před soudem; i1:liber 
(řemeslnický) tovaryš: po- bie @eie~e _ jednati proti zá
mocník; -lllCds - gctl.lcdie konům, přestupovati zá
živnost řemeslná; -Illeds- kony; gegen S. _ jednati 
i1tttltug pořádek n cech n zacházeti s kým; mit S-m _ 
l'em.eslnický; -Illcds-juugc, vyjednávati, jednati, smlou
-Il.lcds - rcljdhtg učeň (ře- vat i s kým; ii6er et. _ jednati 
meslnickÝ)j -Illcds-fd)cgcfll o čem: mit e-r í!Ilare _ obcho
plat za vyučování řemeslu; dovaÚ čím; in Ij3rocentcn ge~ml< 
lj-ll.lcds - miif7igc 5Bearlieio berte (gffec!en Celme papíry, 
tung řemeslné zpracování; jimiž se obchoduje dle pro
-tllcds - mcijtct mistr (ře- cent; nad) ®tiiďeu ge~(lltberte 
meslnický); -Illcd~· fď)u!c (gfiec!en cenné papíry kupo
škola řemeslnická; -1l.lCdS-1 vané, prodávané dle kusů. 
~cug nástroje n nářadí ře- ~aubers-ageut obchodní 
meslnické; -lllCd$-5uuftcech I' jednatel; _ageutic obchodní 
řemeslnický, společenstvo jednatelství; _Ilgeufic-ge· 
řemeslnické; -5eiď)CU zna- burcu poplatky oochodniho 
mení ruky; -beid)e!l beiieÍlett 'I' jednatele; _afabemic ob
připojiti znamení ruky; 'chodní akademie; -Ilfabc, 
mhle!" -beid)en unterfertigen po- I mic~iitct, -llfallcmicfď)iHct, 
depsati znamením ruky; 1_llfabemifct obchodní aka
-5idc! kružítko (ruční). ! demik, posluchač n žák ob-

.f;lihtbe burs. (,,'2íbreffen") "ru- i chodní akademie; -augcfe' 
ce" ("l1dresy"); -thtgc1t 10- i gCltfjCit obchodní věc n zá
mení rukama. [' ležitost; _liagatclIgctiď)t ob

.f;lltltlld obchod čím n s Um; chodní bagatelnÍsoud; -6cmr 
NĚm."česká terminologie úřední a právnická 40 
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obchodní banka j -befttglti~, svobodná tržba, svo bodný ob
_bercd)tigttng obchodní chod; -giirtner obchodní za
oprávnění; -befJorbe úl'ad hradnik; -gebiet území n ob
pro tržbu; -betrieb provo- vod tržební n obchodní; -ge< 
zování obchodu; obchodní brattd) obchodní zvyk(lost) 
ruch; -bebolImiidHigie(r) II obyčej; -gd)ilfe, -gefelIe 

. obchodní zmocněnec n plno- obchodní n obchodnický po
mocník; -be5iefJttngen ob- mocník; -genoí~ společník 
chodní styky II spojení; -be' n druh obchodní; -genoffcn' 
3id~!1erid)t obchodní soud fd)nfi společenstvo n druž
okrešní; -bHan3 obchodní i stvo .obchodní; -gerid)t ob
rozvaha II bilance; -borle I chodní soud; li-gerh'l)tlid) 
obchodní bursa; -brattd) obchodního soudu; fj_gerid)t~ 
zvyk(lost) obchodní; -brief licf)e ~intragl1ng zápis u ob
obchodní dopis n list; -bttd) chodního soudu; zápis do 
obchodní kniha; -biid)ernttf' rejstříku obchodního soudu; 
beltlafJrttttg schovávání ob- lí-gericf)tHcf) regiftrierte ~irma 
chodních knih; -biid)ermH~ firma zapsaná v rejstříku 
tfJeihmg sdělení obchodních obchodního soudu; lí_geridltli, 
knih; -biid)erbodegung d)e 'l3rotofúlYierung e-r @efelI\diaft 
předložení obchodních lmih; zápis společnosti u obchod
_biin))ui~ obchodní svazek; ního soudu; -llerid)t~badeit 
_etreufareobchodníoběžník; obchodní soudní pravomoc; 
-eobe~ obchodní sborník n -gerid)Hlbeifij;er přísedicí 
slovník; -confn! obchodni o bchodniho soudu; -gerid)t~
konsul; -touto o bchodní fJi(f~amt pomocný útad sou
účet; -coubentiolt smlouva du obchodního; -!leridJt~, 
obchodní; -tOrl.lOrntiOlt ob· offici,,! oficiál o bc110dního 
chodní korporace i -corre' soudu; -gerid)t$ -1.lriifibcnt 
H.lOu))eu3 obchodní dopiso- předseda II president obchod
vání n korespondence; -cre' ního soudu; -gerid)Hl-l.lriifi' 
bihluftaH obchodní úvěrní blUm předsedl1l ctví( o) n prf'si
ústav; -fad) odvětví (odbor) dium obchodního soudu; 
obchodní II obehodu, obol' -gedd)ts-rat~ rada obchod
obchodní; -fiid)ede~ramt ního soudu; -ger-id)ts-biec~ 
učitelství obchodní; -fador ,priifilteut místopředseda n 

obchodní faktor; -firma ob- vicepresident obchodního 
chodní firma; -flagge ob- soudu; -gefd)iift obchod, oh
chodnÍ vlajka; -fortbU, chodní jednání ; obchodní 
buugsiď)ule pokračovací závod; _gejd)iiíte altf eigene 
škola obchodní; -frlln ob- ffiecf)nul1g mad)en obchodovati 
chodnÍce, kupcováj -freif)cit n dělati obchody na vlastní 
svoboda tržby n obchodu, účet n vrub; -gefeUjd)aft ob-

chodní společnost; -gejen, 
fd)after obchodní společník; 
-gefet; obchodní zákon; -ge' 
fet;6ud) ({J. @.) obchodní zá
konník (z. obch.); fJ-geiet;líd) 
dle zákona, práva obchod
ního; -geltliid)s obchodní n 

tržební rostlina; -geltler[le 
obchodní n kupecká živnost; 
_, u. ~e\1.lerbelitid)er knihy 
o bchodní a ži vnostenské; 
_, ll. ~cltler[ldammer ob
chodní a živnostenská ko
mora; _" u. ~cltlerbemiiild)en' 
fd)ule obchodní a průmy
slová škola dívčí; -geltlid)t 
závaží obchodní n obchod
nické, závaží obyčejné (na mdíl 

predsnéhol; O bchodnická II ku
pecká váha; -g-Gltlo!)uljeH 
obchodní obyčeJ n zvyk
(lost); -gremhtm obchodní 
gremium n společenstvo; 
-gremtum-fraufeuf)aus ne
mocnice obchodního spole
čenstva n gremia; -gut ob
chodní n obchodnicKé zbo
ží; -f)afen obchodní přístav; 
-llaus obchodní dům nzávod; 
-fammer obchodní komora; 
-fammer-lieitrag příspěvek 
k obchodní komoře; -fam~ 
mer-gefet; zákon o obchod
ních komorách; -fammer
,priifibeut předseda n presi
dent obchodní komory; -freis 
kruh obchodnický j -ldjran' 
jtnIt obchodní učiliště; -fefjr~ 
Iiug učeň obchodnický; 
-miiHer obchodní dohodce; 
-miiUer-gefd)iift úkon,n ob-
chod obchodního dohodce i 
-miiHcr-greminm gremium 
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n společenstvo obchodních 
dohodců; -miiffer - prtifuu1J 
zkouška obchodního do
hodce; -lmmu obchodník; 
fJ-mauuifd) obchodnický; 
adv. obchodnicky, po obchod
nicku; -mariue obchodní 
loďstvo; -marle obchodní 
známka; -miuiifer ministr 
obchodu; mhti~erium mi
nisterstvo obcboduj -mu' 
feum obchodní museum; 
-ttieiledaffuug obchodní zá
vod; -papiere obchodní n 
kupecké papíryj -paf~ ob
chodní pas n průvodni list; 
-plat; obchodní místo, tržištěj 
-prar(i~) obchodní obyčej II 

zvyklost; -red)t obchodní 
právo; fJ-red)tlid) obchodně 
právní; -rcgijter obchodní 
rejstřík; -rtgíjter-aus$ug vý
ňatek II výpi~ z obchodního 
rejstříku; -reifettiler obchod
ní cestující; -fad)e obchodní 
věc; í8qir!élgericf)t fUr -iacf)en 
okresní soud pro věci ob
chodní; -fd)iff obchodní loď, 
kupecká loď; -fd)ulb obchod
ní dluh; -fd)ufe obchodní 
škola; -fediou odbor obchod
ní; -feud obchodní senát; 
-ll.lCrre zápověď II zákaz ob
chodUj -ftaub stav obchod
nický II kupecký; obchod
nictvo, o bchodllíci i ~a\en, 
r\cí)ter auSl Dem _ftanbe laický 
(lidový) soudce stavu ob
chodnického; -ftatifHf ob
chodní statistika; -ftiitte fiir 
gelJral1l1te geiftige @etrante ob
chodní místnost pro pálené 
líhové nápoje; -itrcítigfeH 

40* 
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spor obchodní; -1íJubicat 
obchodní syndikát; -uutcr' 
uellmuug obchodní podnik; 
-ufauee = _geórc.ucř); -úer, 
bhtlluug obchodní spojení; 
-úerflot = _iperre; ,..bedellr 
styk obchodní; obchodní 
ruch, tržba,obchodj -'u.lBer' 
ftdJeruug$llgent obchodní a 
pojišťovací jednatel; -ber' 
trag obchodnísmlouva;_vet' 
trag$-bedjaullhmg jednání 
o obchodní smlouvu; -vor' 
fdJuf$-eafía obchodní zá-
10žna; -wage váha obchodní 
n obyčejná; -Iuet! obchodní 
cena; -wefen obchod(nictví); 
-wifíeufdJaft věda obchodní; 
-6htfeu úroky obchodní; 
-aWecf obchodní účel; -6weig 
obchodní odvětví n odbor. 

flaulll)!dicn (et.) zacházeti, 
vládnouti čím; bM @eíef2 _ 
prováděti, zachovávati zá
kon, šetřiti zákona; et. _ 
zastávati, vykonáva-ti co; 
Drbnuug _ udržovati pořá
dek; bie \l1ecř)tiSllfíege _ konati 
spravedlnost, vésti správu 
soudní; bie íl3c.upoli3ei _ vy
konávati policii stavební. 

~attllfJabuu!i vykonávání, 
provádění č,ho; _ ber íl3aupo, 
Had výkon policie stavební; 
_ ber @efhtbeorbnuug burcř) bie 
'13oH3eióef)orben rozhodování n 

řízení policejních úřadů dle 
řádu čeledního; bie _ beB @e, 
je§e~ negt S-m oll někomu 
náleží provádění zákona. 

ljanblauge(r)tt podávati 
komu co. 

~ihtMcr obchodník. 

ljanMidJ příručný. 
~aubfuug jednání, čin, 

skutek; obchod, kupectví; 
provozování obchodu, ob
chodní místnost. 
~auMuug$ - adíba ob· 

chodní n kupecké pohle
dávky; -augcftclltcr ob
chodní n obchodnický zří
zenec; -bcbollmiidJtigic(r) 
obchodní zmocněnec; -bl, 
1au6 obchodní rozvaha n bi
lance; -liudJ kniha obchodní; 
_tOmmt$ obchodní pí-Íl'učí; 
-lIicuer obchodní sluha; li-< 
fiilJig schopnýj ednati, schop
ný pTá vního jednání; -fiilJig, 
fcH schopnost n způsobilost 
k (právním) jednáním; in ber 
_faf)igfeit nicř)t óejcř)rcrnfter íD1al1lt 
muž neobmezené způsobi
losti k právním jednáním; 
-ftHaIe pobočka (filiálka) 
obchodního závodu; -foub 
obchodní fond II základ; 
-gelJHfc obchodní pomocník; 
-llcriitlJídJaft$ - touto účet 
nářadí obchodnického; -IlC' 
ldJiift obchod, obchodní zá
vod, obchodní podnik; -gc' 
fcUfď)afi = ~(lltbef~$e\e[jcř)ait; 
-!}Cíl.li.i1lJe obchodm skladi· 
ště; -fJaU$ obchodní dům; 
-iuljalber majitel obchodu; 
-foftculiudJ kniha obchod-
ních útrat; -fcljdiug o b
chodnický učeň; -fdJr-~eug' 
ni$ výuční list obchodnický, 
obchodnický list za vyuče
nou; -IHlffibtl obchodní 
dluhy; -pcrfonale obckodní 
zřízenci II personál; -redJt 
právo obchodovati, právo 
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jednati; -reifcltllc(r) obchod- ~altgar (~altgllrb\ pří-
ní cestujícÍ; -fpital obchodní sti-ešek, kůlna. / 
ne~ocnice; lJ-uufiifJig ne-
zpusobilý k činům n jedná- ~íiuge- (yíz tiž~íiltg-) 
ním (práv:ním); -Uttfiiliigfeit ba!JttWagcu (fUr ben Bmter, 
:pezpusobIlost k činům n traltí5port) visuté dnižky (pro 
Je~náním (právním); -uu' dopravu cukru); -bdiďe 
fOlteu-couto účet nákladů most u můstek visutý; -bil, 
obchodních; -úoUmadJt ob- ge}" třme .. ~ u třmínek visutý: 
chod~í, pln~ m,?c: -weife -~tl~u vesadlo železné, zá~ 
Jednam, zpusob Jednání. ves zelezný; závěsní svírka' 
~ -!leruJi - er~cugcr výro bc~ 
oe',aUf- ali3h:lJer loupač ko- vlsut:ych lešení; -gerufte

nopl; -bredJe trdlice, mědlice tJ~rmtc!er pronajírnač visu
(na ~vonopí); -brcdJcr mědlič, tych.lesení; -l)aU$ sušírna: 
t:'dhc (konopí); -dgarctteu :-maldJÍ1tc jeřáb; -mattcu: 
CIgarety ~?nopné (indické); talirtf továrna na visutá 
-barrc SUSlrna konopí paz- lože; -platic visutá deska 
d,er;:a (na konopí); -ei~íagc <n.řim,): krancovk,a, ; -fadJfe(l) 
v.Lozka ,kono~ná; -9Cíl.lcbe VIS I t k f < 
konopna tkamna; -biiullfer '" aCl o ,e ; - au.e stav. vě-. 
obchodník konopím' _:if sak. (sloupec); -ubr visací 
k ' ... hodmy; -ltliHtll stěna visu-

onopný olej; -pllt,lier ko- t~; -,med věšadlo; -~icrat 
nopný papír; -pu$cr čisti- v s t db" cr 
tel konopí; -rcibe rozdírání nfc~. a oz o a n siška u kráp-
~.: ;mopí; _ri,ijt - attjtaIt pra-
Zlrna konopí; -\"Illlt seme- ,f)altg~lt (f)iiugcu) viseti; 
nec; -fdJiaudJ ladice ko- vaznoutl, nepokračovati stá
~l?l,lllá; -fqJnttrc konopná ti; - lafim spustiti svěsiti: 
snura; -Hnu1tcr přádelník zastaviti co; alt et.'o S-m ' 
konopí; -j,pimtcrci přá- záležeti, záviseti na čem n kom": 

d!llna ~onopí; -Iuarcu-faú< lnouti ke. ~omu, býti oddá~ 
nf tovarna na konopné zbo- kom,uj k,lomtl se, skláněti se, 
ží; -3willidJ - cr3cuger vý- sva.zett se, s-yahovati se hm 

robce konopné d voj tkaniny n k ,cemu j -: lí!etllen uváznouti, 
. UVlznoutI na čem n kde' b vi

~a.ug ~vah, stráň; ~klon, sut.),; hor. nadložní, kr"'ovní: 
spad, nachylnost, naklon_/_ber íl3af!eu hlavní trám' bi 
nost. 'tíune[cncu'ket·. v t .,,'-n n 'I ,vec rvaJlcl n ne-

~iiu!!- (Víz též ~iiugc-)bauf dokonaná. 
poklop sachtový, ústí šachty "iingcu věšeti v ·t'. 
obrubeň' "" 1 .' >) v _ • , poveSI 1, 
b.;f, v' . -~ov~1t pavac; ZavesltIj hor. spouštěti' í)'Hilíe 

-.,I}"j )?re;rlsl.a st;-ech.a j -,ge' au et. _ připevniti vor :k čemu
rUl! lesem VIsaCI n VIsute. -ll visící, visutý, svdlý . ' 
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~augeu~.-a&&au ~obýván~ 
krovní' -ffo~ krovlll n vrchm 
plast; ~gang n!1d,ložní žíla i 
_geĎirge, -geltem krovn; 
hornina; -uad)naI)me kro vn: 
přibírka; -lluerfd)Iag kro:'lll 
překop;. ~ -fd)ad)i _ krovlll n 

nadložm sachta; -lfrede nad
ložní n krovní chodba. 

~angeulle!5 krov, krovní 
hornina; nadloží. 
~Ilufen - fuod)eu kyčelní 

kost. 
lJautteren (mit d.) zachá

zeti s čím. 
~arangne slavné oslo

vení. 
l)arlluguiereu slavně oslo-

viti; popouzeti koho, 

~arfeu-f.j.lider harfeník. 
~iirmg = S;>ering. 
~ade hrábě. 
~arma!a - vffau5e (Pega. 

num harmala) harmaJa mno
hodílná; . -fameu semeno 
harmalove. 
~armcI - raute (®teppen· 

raute) vh S;>annalapflaU3e. 
lJatmfo$ klidn}', bezsta

rostný; neškodný, nevinný; 
bezelstný, prostý. 

iíarmouie souhlas,sou
zvúk. 

l}ar1UOUteteu v dobré sho
dě býti dobře se srovnávati. 

~ar~toltifa-&eftanMfJeH~. 
er~euget vy::~bce har!ll0lll' 
kových soucastek;. -tabtH 
továrna na harmol1lky; -ge. 
ftell-mad)er vyrabitel har
monikových koster; -ltUld)ťt 
harmonikář; -pfatteu-et~eu. 
get výrobce harmonikových 

desek; -reparietct správkář 
harmonik; -fí.1ieIet harmo
nikář, hrá? na harmonik~l. 
~armomum - bauet vy

robce harmonií i -fa&rif to
várna na harmonia; -fí.1ieIer 
hráč na harmonium. 
~IlfU moč; -orgau ústrojí 

močové i -faurť kyselina 
močová. 

~atltiid) brnění, kyrys; 
krun)'ř; hor. otřelka žilná; 
ber @ang fUf)rt e-n glatten _ 
žíla má hladké otřelky; 
-Ii~eu nítěnka žakárová. 

~arra$-gaflt příze hara
sová II (ha)rašová. 

ijarrcu čekati, očekávati 
koho n čeho, na koho n nač. 

l)art tvrdý; _e ~orte pří; 
krá s 1 o va; _eť iffimter tuh a 
zima' _ tl.lerbeu tvrdnouti; 
_e~ @elb kovové peníze; _es 
~ager tvrdé lože; _ au et. 
zrovna u čeho. 

~ad - Met tvrdé olovo; 
-gdil· rh:curation oběh ko
vových peněz; -gelb-fen' 
bnug zásilka n zaslání pe
něz kovov~'ch; -gtUltmi vul
kanisovanv kaučuk i -lJo{~ 
tvrdé dřevo n dří ví; fJ-lJocig 
nahluchlý, nedoslýchav)'i 
_fotl) tvrdá pájka; -metal! 
tvrdý kov; IJ-uiidig tvrdo
šijný, neústupný, umíněn,ý, 
urputný: -rcnner hutník n 

dělník při obělování suro
vého železa i f,-fd)fiid)tig 
dýchavičný, zchvácen.ý; 
:"fd)liid)tigfeH dýchavičnost, 
zchvácenost; lJ-fd)nanfig 
dýchavičný, dušný; -fd)nau. 
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figfcit dýchavičnost, duš· 
nos t i -Il.lal~ť zakalený vá
lec; -tueelleu tvrdnutí, tuh
nutí. 

ských Alpách i -unf$ lískový 
ořech, oříšek; -fj;laue-et~cn. 
gcr výrobce třísek lísko
vých. 

~iirte tvrdost i zatvrze
lost srdce, necitelnost; bie 
\)erfd)iebeneu _n befl @eie12e~ 
rozličné příkrosti zákona; 
--:grall stupeň tvrdosti (číslo, 
u tužek). 

ijiidťu činiti tvrdým, tvr
dosti dodati; hut, kaliti. 
~ar~ smůla, pryskyřice; 

-cement pryskyřičný ce
ment; -llej'tillath'lu$ - Pt(l~ 
llttttClt - ra&rif továrna na 
pryskyřicové destilační vý
robky; -eqeuger výrohce 
pryskyřice; -ttnti$ prysky
řičný pokost; -getutUltUug$" 
tegal výsostné právo n re
gál na dobývání pryskyřice; 
-gelUtUUUltg$ - tejerúat vý
hradné právo na dobývání 
pryskyřice n smůly; -řití 
pryskyřičný tmel; -o! olej 
pryskyř'icoVÝi -peollttdeu. 
fabrif továrna na prvskyi'i. 
cové v)'robkYi -caffiucrie 
rafinerie pryskyřice; -fď)id)te 
vrstva pryskyřičná; -fctfe 
pryskyřičné m.ýdlo i -ficbťr 
vařič pryskyHce; -Iuareu" 
fa&rtf továrna na pryskyři
cové zboží. 
~afatb - fpieI hazardní n 

odvážná hra; -fpiel-tUltee" 
ucljuter podnikatel odváž
n\'ch her. 
"~afdJifd) hašiš n molak 

(opojná látka). 

~afcn-baíg zaječina, za
ječí kůže; S;>1inbfer mil _B1iígeu 
obchodník zaječími kožemi; 
-I)aarfd)ueiller-getuerbe ži v
nost střihače (postřihače) 
zaj ečí srsti; -fd)arte zaječí 
pysk, rozek an,ý pysk; 
-fd)rot zaječí broky. 
~afpe stežej závěsoVÝi 

závěs a stežejková. 
~afj;le{ (na)viják, moto

vidlo, moták i vratidlo, vrá
tek, rumpál; -fiirlleruug 
vrátkování, těžení vrátkem; 
-geuicre věnec n rámec 
vrátkov)'; -fuťd)t hor. tahoun, 
vrátník, vrátkář; -mad)et 
výrobce motáků n motovidel 
n vijáků; -fd}ad)t vrátková 
šachta; -fd)ad)tfe!ll vrátkové 
pole, (těžné) pole vrátkové 
šachty; -5iCl)er = -fnec9t• 

{Jafvcht vrátkovati, těžiti 
vrátkem. 

.~afj.1Ier hor. tahoun, vrát
kM, těžič u vrátku; text. sví· 

~af$ nenávist, záští, zášť; 
ge!'\eJt S. _ f)alien nenáviděti 
koho, nevražiti na koho; záští 
míti na koho. 

lJaffclt nenáviděti koho; ne
vražiti na koho. 

,~aic{-ge&irge soln}' jHo
vec; solné hory v Rakou-

lJiif$Iid) odporný, protivn)'. 
~au sekání, mýcení, kA

cení; mýtina, paseka i -bet·g. 
luidfd)aft lesní kopanina; 
-eif ťU hor. čakan; sekáče k ; 
-gCtcd)tigfcit právo káceti 
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stromy; -~oI3 dříví na l)ihtfen kupiti, hromaditi; 
cení; -mílfdJine nosákové ed.1Ulben aui ®ciíulbeu _ dělati 
šrámadlo; -itein-manertuerf dluh na dluh; ge9iiujt nakuc, 
zdivo z tesaného kamene; pený, nahromaděn:5\ navrší-' 
-Iutllb mýt, pasečina; ,,;,tued lý; gel)auite~ 9J1aji míra vrcho
rubanina, těživo. v-atá (-itá), navrš-ená (-ilá), 

.tlaulJen.blldJ (\1Jiil;ciíei! ~aÚ) završilá, míra vrchem. 
sti'echa vlaská n báňovitá; .tlanfen = ~auie; ~H!_ sta
-fa hU továrna na čepce; rý slad, vyrovnaný slad; 
-ftetuiHlie báň (báňovitá l.J-tueife hromadně, v zástu-
kfenba); -lopf čepečník, pod- pech, houfně. 
stavec pod čepce; -madJer 1)iiufig častý; četný; adv. 

gepč~ř, výrobce n hotovitel často; četně. 
cep cu. .tliiufIciu hrstka, hlouček. 

.tlltUC motyka, sekera. .tlltUpt hlava; náčelník; 
íJllueu sekati do čeho n koho; -a1l6ugs-j1rcdc hlavní, větrní 

práskati do čeho; bíti, tlouci stHda; -agentur hlavní jed
koho; useknouti co; hor. rubati llatelství; -ItnHage-puuft 
co, dobývati co; ~013 _ dříví hlavní článek obžaloby; -Itu. 
káceti, porážeti; ®teht _ ká- ftifter přední původce n 

men lámati; etdnť _ kameny osnovatelj _augeu!Uedhlav
otesávati; 0tanbóilber _ tesati ní zřetel; ;etn _augenl11crr aui 
sochy z čeho; ~Od)er _ prose- Cl. riú)ten věnovati hlavní po
kati díry n otvory do čeho; zornoSt čemu, zabývati se 
íille)je _ cesty proklestiti n hlavně čím; -ausgalis-joUl:> 
vysekati. ua! hlavní denník výdajů n 

.tlcmer sekáč; hor. _ (©auer) výdajový;' -ausíUCt$ hlavní 
bavíř, rudokop, uhlokop, výkaz; -baffeu náhlavník, 
kovkop. násloupí, hlavní trám strop-

.tliiucr - at:!leit haví:ř'ská ní; -bau hlavní dílo; ,tav. 

práce, dílo havířské; -gC' hlavní stavba, hlavní část 
Diugc úkol havířský; -9C3ii- budovYi í8au~aft~altuug melíre. 
lic havířské náčiní; -fitl' ret ~rei;Ú)iiríe e-~ Unterne~l11er?' 
družstvo ha.vířské; -{etitung mittelf! Hl _1iane~ geftatteu do
výkon havířský; -Iof)u mzda voliti, aby několik výhrad
havíl'ská; -fd}idJt směna ha- 11)'ch kutišť jediného podni
vířskáj -taidJc kabela ha- katele jediným hlavním dí
vířská. lem bylo udržováno ve způ-

.tlaufe hromada, kupa; so bu vzdělavatelném; -bl> 
zástup, dav, hejno; in _11 tid)t (lióer sen etanb uub bic 
íei?ett kupiti; Uóer ben _n \1Jer· ~eiftungen bcrj5inan3\uaÚ)e) hlaY
fen zvrátiti, vyvrátiti co, po- . ní zpráva (o stavu a vS'ko
raziti koho. : nech stráže finanční); -be, 
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fdjiiftiguug hlavní zaměst- hlavní n přední dědic; uni
náníi -beifaulltbeH hlavní versálnÍ dědic; hlavní dě
součást; _11eftanbtí)eH Í)e~ dictví; -crgelluis (ber ®el11ťÍn, 
@runbÓllÚ)(l!or,peril kmenová beboranlÚ)l(ige) hlavní n po
součást tělesa knihovního; všechný výsledek (obecních 
-úetrieb hlavní závod; -úe' l'OZpočtů);-řaf)r-fd)eiu-feou· 
triebs - pIau hlavní n po- tro žel. hlavní záznam jízd
všechná výrobní osnova, ní ch lístků; -fcrien hlavní' 
hlavní projekt výro bní, hlav- n velké prázdniny; -fi,ir'!ler' 
ní rozvrh prací; _lie~ugs' fÚjad)t hlavni těžná šachta j 
bcred}tigte hlavní příjemce, -fi.il'bctf(1)Ie hlavní. patro 
hlavní věřitel, nejvíce opTáv- dopravní; -fcrberftrede hlav· 
něný; -fllatt hlavní list; ní chodba dopravní; -forDe' 
-bud) hlavní kniha; -budJ- tuug hlavní pohledávka; 
tabelle tabulka hlavní kni- _ftagehlavní otázka; -TtudJt 
hy; -bttdl-conto účet hlavní hlavní užitek n výnos n plod 
knihy; -bndJbdtung vedení n ovoce; -giibrung kvašení 
hlavní knihy; -bnd)s-ber· hlavní; -gang hlavní žíla; 
redJuung účtování v hlavní -gas-úil)reu-(eitnttg hlavní 
knize; -biibue hlavní lešení, vedení trub plynov~'ch; -ge~ 
hlavní poval; -cllleuI hlavní Mnge povšechný úkol; -ge~ 
n povšechná známka; -cauaI fmiift Jllavní jednání n ob
hlavní stoka; -taffe hlavní chod; hlavní zaměstnání; 
pokladna; -taiiter hlavní -gcidJofs velepatro; -ge· 
pokladník; -bimeufioueu' fdJtuonter hlavní porotce i 
hlavní rozměry; -etil přísa- -gefhns římsa hlavní; -ge' 
ha rozhodovaCÍ; -einban tuiuu(ft) hlavní výhra; 
hlavní úvod; mittelft Hl _e~ -gottes-ilieuft hlavní mše 
3lt er;Ú)iirienbe~agerftatteložiska, (velká); -grullc hlavní důl; 
jež jedním hlavním úvodem -gntllett - bem hlavní důlní 
.i est kutati; ba~ aui e-lt _etll' dilo, hlavní dolování; -gruulJ 
hu bcdie~ene 3u;ammenge;ei2te hlavní důvod phčina; 
@ruÍJenfelb složité důlní pole, _gruppe hlavní sknpina; 
jež propůjčeno jest na jeden -gut hor. hlavní hmota, hlavní 
hlavni úvod; -ctnfommeu rudnina; hlavní potřeby; 
hlavní phjem, hlavní část hlavní statek; -fJelleI hlavní. 
příjmu; -eitt{age hlavní páka (u vah); -tmpfnug hlavní 
vkladba; -ctntl)eihm!l hlav- n o becné očkování; -tutc\'· 
ní n základní rozdělení; bcUtiOll hlavní intervence; 
-eijeuú(1)u - ftatiou hlavní -lourua! hlavní denník; 
stanice železniční; -cm' -ÍournaIs - ctgcllnlS výsle
~faugs-ioUnta{ hlavní den- dek hlavního denníku; -řade 
níkpříjn1l1 n pHjmov.\'; -erlJe hlavní mapa; hlayní karta; 
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-fiirncr - gathmgen hlavní -ted)nnng hlavní účet; -teif 
druhy Zl'Dl; -lagetpIan hlav- hlavní obruč; -tepertortttm 
ní n základní plán polohy n celkovén hlavnírepertorium
polohopisný; -{el)eu hlavní -tejerbe-eaffahlavni poklad~ 
propůjčka (horní); -Ieiftung ~a reservní; _, u. mefiileU3' 
hlavní plnění n výkon n 1taM hlavní a sídelní město; 
dávka; -liuie hlavní trať; l)-fiid)!iď) hlavní, podstat
přímá linie potomstva; -Ii, ný; adv. zvláště, zejména hlav
q-niDatioui.Hind) hlavníiikvi· ně, především; -falltm'eh~a< 
dační kniha; -Hite základn i ua! hlavní sběrná stoka; 
II hlavní listina u seznam: -fd)aď)t hlavní šachta u já
-maltU setník; -mauujďJaft ma; -fďlttcibe břit hlavní (to
hejtmanství; -maft hlavní čivý, u vah); -id)ufl hromadnv 
stěžeň n stožár; -manet zeď postrk j -iď)nb-fiil)tct vůdce 
hlavní; -lltcdmaI podstatné hl'omadnéhopostrku; -fd)nfl' 

hlavní označení, hlavní ronie směr II cesta hromad
známka; hlavní pi'íznak; ného postrku; -fd)ub-ftatiou 
-mihtj-amt hlavní úřad min- stanice hromadného postrku . 
covní; -naďJlucifuug hlavní -fd)U{D hlavní dluh; hlavni 
průkaz; -uieberlage hlavní vina; -fd)u!beu-liud) hlavní 
sklad; -nieDerlaffung hlavní kniha dlužní; -fd)ufDner 
závod; -lll.ll·maI hlavni nor- hlavní dlužník; -fd)ule hlav
mál(hlavni míra n v3ha vcejch.); ní škola; -fd)uI-llutede{)ret> 
-ort hlavní u nejdůležitější 5ellglli$ vysvědčení poduči
místo; hor. hlavní střída j telské pro školu hlavní' 
-partci hlavní strana; -poit -feitc ,tav. průčelí; -fof)fc ho:. 

«amt) hlavní pošta, hlavní hlavní patro; -fta1lt hlavní 
p~štJ,vní ú-,ř~d; , -princip město; -ftalltm hlavní kmen; 
vudm II VOdlCI zasada. ste- základ; základní suma II ji
žejná záflada; -proecf~ hlav- st-ina: -ftamm be~ gemeiufd)aft, 
ní pÍ'ej _probnct hlavní II líd)en l13ermogen~ společné zá
přední výrobek; -í.Hmft e-~ kladní jmění; -ftatÍllU hlav
l13ertrage~ hlavni článek n kus ní stanice; -ftclleramthlavní 
ve smlouvě; -pltll6icrUUA$' berní úřad; -ftcucr-antf$' 
amt hlavní úřad puncovní: eoutro!ot kontrolor hlavní
-iJUlt5ierullg$-amH;-Mrcetor ho berního úřadu; -fteuer< 
'ředitel hlavního úřadu pun- ehtlle~mcr hlavní berní: 
covního; -IlUarticr hlavní -itiege hlavní schody; -ftod 
stan; -q-uHtung hlavní stVl'- kapitál; jádro horstva; 
zenka u kvitance; -rapport -ftraflcu-liteite šířka hlav
hlavní zpráva i hlavní u v.ý- ních ulic n silnic; -ftreďc 
roční výkaz práce (u úředníků); hlavní trať; hor. chodba patro
výroční oznam n hlášení (voj); vá, hlavní chodba; -itt'eiftmg 

všeobecná II hlavní prohlíd
ka; -ftreitfad)c hlavní před
mět sporu II sporný; -ftrom 
hlavní proud; -ftiiď hlava; 
-funtllte součet, úhrn, hlavní 
suma; -tljiitet hlavní pa
chatel; -tbeH hlavní část u 

díl; -triiger bOU (giien hlavní 
nosič železný (nosník); 
-treffer hlavní výhra; -frOnt' 
me{-3al)Íluerf počítadlo na 
hlavním bubnu (u mlýnku); 
-iilietftd)t hlavní přehled; 
_tilier~d)t be~ m5areJqugeil hlav
ní přehled dopravy zboží; 
-lluteruel)muug hlavní pod
nik; -betbiuMtd)feit hlavní 
závazek; -berfal)reu hlavní 
řízení; -tJetbanMuug hlavní 
přelíčení; -berlag hlavní 
sklad; -tJerlcger hlavní 
skladník; -beriJfHd)tete(r) 
hlavně zavázaný; hlavní 
dlužník n povinník; -bertrag 
hlavní smlou Vb. j -beqddJ' 
Ui$ hlavní sezDam; -Iuage~ 
baUeu hlavní vaha,dlo (u 
vah); -lUal)I - eommiHhm 
hlavní volební komise; 
-lUa{)f-ort hlavní místo vo
lební; -lUettet-ftteďe hlavní 
větrná (výdušná) střída; 
-~iil)Ílued hlavní počítadlo; 
-~eug-alltt ber ~rti((erie hlavní 
zbrojní úřad dělostřelectva; 
-50ffamt hlavní celní úřad, 
hlavní celnice; -50fl-amti,j, 
eoutrofot kontrolor n dozor
ce hlavního celního úřadu; 
-30ffamt$-erpofttur exposi
tura hlavního celního úřadu; 
-~olIalltt$ - gej d)iifí$ - abtl)ei, 
hmg jednací oddělení hlav-
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ního celního úřadu; -6Uftt1U~ 
rneuftelhmg (ber meinertruge) 
hlavní n celkové sestavení 
(čistých v.ýnosů); -3lueď 
hlavní účel. 

,~iillptef - farat hlávkový 
salát. 
~aU$ dům; _ ber ~6ge, 

orbneleu sněmovna posia
necká; bon _ 3U _ dům od 
domu; bon _.jU _ 6ettefn po do
mech žebrati; oom _e au~ pú
vodem, z domova; -abmi~ 
uifttatot domovní správce; 
-apotl)de domácí lékarna; 
-atrnc(t) domácí chudý; 
-aneft domácí vězení; 
-at~t in e-t ~llftalt domácí 
lékai' ústavu; -lian soukro
mý u domácí ples; -benarf 
(s)potřeba domácí; -6e{ťud)~ 
tllllg osvětlení domu; -be' 
fd)au ohledání soukromé 
(mimo úřední místnost); -lic~ 
fd)reiblUtg popis u popsání 
domu; -befi#er držitel n ma
jetník domu i -6efi#llttg do
movní držebnost n majet
nost; -bíer pivo pro do
mácnost n pro domácí spo
tře bu; -boneu podstřeší, 
p\lda i -lirauD cejch. domácí n 

soukromé vypalování (znač
ky cejchovní), soukromé cej
chování; -biid)el domácí 
knížka, knížka pro domác
nosti -mj.1clIe domácí ka
pIe; -daffcnfteuct domovní 
daň třídní; -daffenftetter
liemeffttttg vyměření do
movní dané třídní; li-daifcu< 
fteuer - pfíid)tige$ ®eliiinbe 
budova podléhající do-
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movní. dani třídní; -dllffeu' tungsfofteu-couto účet o ná
fíeuet-ttttifsazba třídní daně kladu Ila domácnost; -gal, 
domovní; -contntuuíou ro- tuugs-fuuDe nauka o vedení 
dinné společenství, zádruha; domácnosti; -lja!tungs-bot, 
_hieú domácí zloděj; -Dieb' j1aun hlava domácnosti; 
itttbI krádež v domácnosti; -gett domácí (pán), otec 
-ilieuifbttdeit služebnost do- rodiny, hospodář; -flof dvůr 
movní; -DUtd)gang průchod (domovní); -htfJaúet ma
domovní, průchodní dům; jetník domu; -Ťu1peetOt 
-DUtd)jud)uug domovní pro- dozorce n správne domu; 
hlídka, prohfedávka v do- -htedH podomek; _, u. 
mě; -eigcutlHimet vlastník ~ud)eugetiitl)e-etseuget vý
domu; -etutid)tuug domácí robce domácího a kuchyň
nábytek; -equi"age hostin- ského náčiní; -Icufe domácí 
ský povoz (pOVD' hotelu pro dopravu lidé; -meiftet domovník j 
ho,tůl; -c~cei$ domácí v.ýtrž- -utufJle domácí mlýn; -!tum' 
nost; -fittt předsíň, průjezd met číslo domovní n domu; 
domovní; -fo Ull domovní -OtDUuug domovní n domácí 
fond; -fmu domácí paní; řád; -tatI) domácí náf'adí; 
-ftiel:le bezpečnost n mír do- -ted)! právo domácí; -rc' 
movní n domácí; -fticbcns- quifiteu potřeby domácí n 

btud) porušení domácího po- domovní; -rotfJ-fd)ItIlUt5 re
koje n míru; -fttebens-ftiitcr hek domácí, (čermáček) j 
rušitel domácího n domovní- -faJ; závada na domě; -let' 
ho klidu n [lokoje; -geIcgClt' !.litnt domovní služebnost; 
ljciteu - untetltef)mCt maji- -fl,HlJ; vrabec; -ftaul! do
tel domácích povozů; -!'lC' mácnost, hospodářství; fid) 
utehtfd)afi společenství a:o- ieiuen _ftaub grUubeu zaříditi 
mácí, společná domácnost; si svou domácnost; eigenen 
-genoffe domácí osoba; _ge' _ftaub ř)alien míti vlastní n 

uoífen lidé domácí; -!Jetiitf; svoji domácnost; -ftcucr ná· 
nářadí domácí; -!Jefci; do- jemné; výbava; -fttd)tutg 
mácí zákon; -gcfhtDe če- prohlídka domovní; -tde' 
leď, služebnictvo; -giebd gtttíJlj domácí telegraf; -tc' 
domovní štít; -glodc do- IcíJljou - aufageu domovní 
mácí zvonek; _, u. @utsbc' telefonické zařízení; -tdc' 
bttrf potřeba domácí a ho- vl](lu-aufd)fnis připojení n 

spodMskáj -lj€lU, -lJaltuug připojka domácích telefonů; 
hospodMstvÍ, domácnost; -tf)catCt domácí divadlo; 
bm _f)alt jiřř)tell hospodaí'iti, -tljciluug dělení domů; 
vésti domácnost; -ljiiHerht -tf;icrc domácí zvířata; -tbur 
hospodyně; -llaHuugs - gc- domovní dvéře; -traul pivo 
tiHl)c domácí nářadí; -l)a{, pro domáeí spotřebu; -!.lafet 

. hospodář; -bcrfiďjctuug po
jištění domu; -bcrluaftCt 
správce domu; -bifitation 
prohlídka domovní; _tuanb 
stěna n zeď domovní; -tuaff cr
Icituug domáeí n domovní 
vodovod; -tucfett domácnost, 
hospodářství; -tuittíd)aft do
mácí hospodářství; -tuitt, 
fd)afts-úcttiCb hospodaření, 
provozování hospodářství: 
-~ius domovní činže, ná: 
jemné; -5tUSÚcfCtttttui$ při
znání nájemného, přiznání 
~omovní činže; -~ilts - bc' 
ttencnmg uložepí daně čin
žovní; -5iusbud)d knížka 
na nájemné n (domovní) 
činži; -shtscttrags-befettut, 
uis přiznání výnosu ná
jemného n činže domovní: 
-'5iU$j1CUCf činžovní dali 
domovní; domovní daň z ná
jemného; -5íu\3ftettct - aú, 
fd)reiútttt!i$-taúcffc tabulka 
n přehledné sestavení od
pisů domovní daně z ná
jemného; -5iusftencr - au' 
lagfd)cinc základní n za
kladací listy o dani z ná
jemného; -~iusj1euedicmef' 
fuug vyměření daně z nájem
ného n z činže domovní; -3ttts' 
jtcuerberid)tiguttgs - uber' 
jid)t přehled zapravené do
movní daně činžovní; lJ-6ius' 
fteucr.\.lfHd)thlCs @ebaube bu
dova podrobená činžovní 
dani domovní, budova pod
robená dómovní dani z ná
jemného; -~htSftcuerftrllfc 
pokuta ve věcech daně 
činžovní; -jhtsl.Jctl)cimU, 
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d)ttttg zatajení nájemného; 
-~iusl.Jctllcimlicl)ullgs-itrafe 
pokuta za zatajení nájem
ného n činže domovní; 
-5insj1cuer -I,lorf d)reibuttgs
auslueis výkaz o předepsané 
činžovní dani domovní. 

&Jattfclt vyza; -blafe vyzí 
klí, vyzina; -rogcu vyzí 
jikry, kaviár. 

&Jiittfct'-al:lmittiittator do
movní správce; -agcnt agent 
domovní; -Úerd}au ohledání 
domů; -comp{ct komplex 
domů; -gtUPVC skupina 
domů: -miifíet dohazovač 
domů; -fíJcenlaut spekulant 
domy. 

&Jllttficr-altct' věk podo
movnický n k podomovnictví 
potřebny; -aHersnad)ficl)t 
prominutí věku podomov
nického; _angelcgeullettcu 
věci podomovnické; -ÚCfttg' 
nts právo n oprávnění po
domovnické; _bcguuj1iguufi 
výhoda podomovnická; -bc, 
luiUigung povolení k po
domnímu obchodu; -beIUHn, 
gungs-betuerbct žadatel o 
povolení k podomnímu ob
chodu; -bctuiUignngs-ge· 
fttd) žádost o povolení po
domního obchodu; -bUd), 
-blld)eI knížka podomov
uická; -hocttmettt doklad 
podomovnický; -erlucrb
ftcnct výdělková daň podo
movnická; -gcllilfc pomoc
ník podomovnick)"; -gc;cti 
zákon o podomním obcho
du; -gel1.lctbc živnost podo
movnická, podomovnictví; 
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_gctlletbepnjs pas n pnI vodní fJiiusIid) domácí; _e Budit 
li"t na podomní obchod; domácí kázeň. 
-f)nubeI podomní obchod; ~nufie (fd stoupání n vze
_lJnubeIl.1erbot zápověď po- stup kursů (cen); _beweguug 
domního obchodu; -l'nls list pohyb vzestupný; -cam< 
na obchod podomní; prů vod- pllguc kampaň vzestupu; 
ní list k podomnímu obcho- -ílnt!ei strana rro stoupání 
dUj _\,HlisWetber žadatel kursu. 
pasu n povolení podomov- ~Iluficu - tcubeuj směr 
nického; -iHtteut patent o stoupavý, snaha stoupavá. 
podomním obchodu; -lHt< haustusčerpání;jus_prá-
tent-iHicdtetuug pí'estupek vo čerpati ze studně um. 
patentu o obchodu podom- ~Ilut kůže; - unb Sťnod)en 
ním; -fd)eiu list na podomní kost a kůže; f)arle - mozol; 
obchod; -iteuet daň z ob- bunlte _ kožka, mázdra, blá
chodu podomního; _uCtllot na; _ beí! @ettllllóeíl rub u záda 
zákaz n zápověď podomo- klenby, rub ní povrch klenby: 
vání; -1.10tfdltift předpis _Illlid)iitfung odřenina, odě· 
pro podomní obchod nO po- rek; _llus;d)Illg osutina; 
domním obchodu; -UOt. _f)iinblct obchodník koží; 
fd)rift-iibcdretuug přestu- -frltuff)cit kožní nemoc; 
pek předpisu o obchodu po- -rot; ozhřivka kůže; _wurm 
domním; _. ll. ®nuDcrgC' červ (nemoc koň,kM. 
wcrbe živnost podomní a ko- .~iiutc-fJiiublcr obchodník 
(,ovni; -lllcfcn podomovni- kožemi; -< u.i}clHjiinDlcr ob
ct.ví,obchod(nictví)podomní; chodník kožemi a kožeši
_jcitlhůtaobchodování podo. nami. 
mního; doba, na kterou se Baute volée (fr.) vybraná, 
povoluje podomní obchod; vznešená společnosti vý
_(6cH)bCdíiugcruugsbewil1i< květ společnosti. 
gung povolení další lhůty, ~aunrle (tiž ~l.1nric, 2HH~' 
k podomnímu obchodu; rle) škoda u pohroma ná
_;jcttcl list na podomní ob- mořská; _gebiir plat při 
chod. škodách námořních; _bet< 

l)nufiereu vésti, provozo- fíd)etnng pojištění proti 
vaLi podomní obchod; cho- škodám námořským. 
diti po domech za obcho- I)lluatiereu trpěti n nésti 
dem. škodu námořskou; ~ai)aricrle 
~nufiereu obchodování po [Gare zboží trpící námořskou 

domech u podomní. škodu n I!Oškozené na moři. 
~nuiieJ:c"ť obchodník po- ~abcrei = .\)a\larie. 

domní, podomovník, S)abCcie viz .\)a\larie. 
~iiusret domkář. ©nsaJ:D-jílie1 = .\)ajarbi\lief. 

.~.~bal1tmc bába porodní, 
bablcka; pomocnice ku po
rodu. 

~ellnmuteu-auitenuug do
sazení za babičku; -CUtS běh 
n ku~'s b.abic~}' j -bicnit služba 
b~bI~ka; -~tplom diplom ba
bIcky; "":bt,,lomsta~e popla
t~~ za dlp'O;n babický; -CiD 
P:'ISa?a babIcká; -fuuft ba
blCtVI, umění babické' do
:-edno3lt babická; -h~~rau. 
1l1dt s~ola. babická; -fef)r' 
budJ ucebmce pro babič,ky; 
-OtDU~mg řád babicky; 
-pra~ts praxe babická cvik 
babick}'; -fd)nre škol~ ba
bick~; -idJn!j.lrofcifor profe
s?r skoly babické; -itipcu< 
btttm n,adace, pr? babičky; 
-uuterrtd)t ucem n vyučo
vání babiček. 

~cllc-níJiHlrltt zdvihadlo 
zd viž; -bn~rc hor. koš rum~ 
p~lov}' n zd vihadlov}': -bnum 
pak.~, sochor; -bod' koza; 
-brud'e zdvihací most· 
:fr.llbn, -frCU5 jeřáb; -mn; 
ldJtttc zdvihací stroj zdviž' 
-j.lumíle čerpadlo ('pumpa) 
n~ zdvih, z.~vihací pumpa, 
nasos; -regtlter výkaz n se
zn.am n rejstřík dani; -fteUe 
111lS~0. ~ vybírání daní; -itift 
zdv;hacek; -!l()rtid)tUtlg 
zdvIhadlo; zdvihací přístroj' 
-luhtDe zvedák; -~eug zd';i~ 
hadlo; koza; zdvihák jeřáb 
rum pá!. " 
,~ebef páka; pohnutka; 

ť:J11adie,r _ páka jednoduchá; 
etl1\lrn1t~er _ .páka jedno. 
st.ranna Jeclnozvratná; 

6B!! 

3\Nia~miger _ páka obou
~ dyoJ-)stra_nnán d voj zvratná; 
t~la,mmengťlef2ter _ páka sl 0-

ZIta; -nrm rameno pákv n 

pákové n páčivé' raměno 
(váhy) ; -podzltJcr'f páková 
pesto;rna; -ltnnge páka; 
:~orrtd)tn.ng pakostroj, pá
mdlo, zdVIhadlo, zdvihač (pří. 
,troj); -wnge mostní váha: 
-luerf = _borrid)lung. ' 

l)cbeu zdvihati, zvedati 
zdvi~n.o~ti; e-ll ®treit _ .spo~ 
odklIdItI, urovnati' cin stínb _ 
pomáhati při poro'du dítěte' 
j,' ln" f''''' ' utC o}'wle :- !U! ceny stoupaj í ; 
gef)ol.iene ~tl1l1me povýšen,' 
hla s; geí)ol.iene ®ttmmuug po
vznesená nálada. 
~eber zdvihač; násoska 
l)ebriiifdJ hehrejský. . 
~ebuug zdvihnutí, zved-

n~ltí, zd vihání; _ell daně. 
davky; . _ ber. J~iid)mi po~ 
vznesem rybarství; _ ber 
0ta1tbe~el)re pOVZll esení cti 
sta,:ovsk~; _ ber m5el)rhaft 
zdvIhnutI moci branné n 

o?r~~nosti; -bcllmte(r) vý
bm'cI daní. 

.~Cl'9ef-cr6.eugcr výrobce 
vochll;. -m,ltldJhtCu česačky 
n stroj e, ce,sací; -repnrll< 
tcnr, spr?,vkař vochlí; -fiall, 
ll ... íhctmgnugs - mafd)iucn
l)nnbfer obchodník česákv 
a čisticími stroji. " 
~edJt štika. 
l.)edJtgrau modrošedý (ledý 

jako štika). 

~C.d' plot, ohrada; záď 
lodn~; -pagge vlajka zádi 
lodm. 
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.'Jed'e plot; íebeubige _ plot i nice; -gcben zakvašování, 
živý, samorostlý; houština, I nasazování várečných n kvas
křoví. i nic; -gcfii~c nMo by na ho

,iJed'cn - fď)ete postřih (na Ilovici (v IihovarstvíJ; -A nt kvas
khvD; -;;auu živý II samo-lnice, droždí; -fammet drož-
rostlý plot. I' děnkaj -pH5 kvasnice, houba 

,iJebc = ~eebe. kvasničná j kvasinka j -bCt~ 
,iJel:letiď) trýzel. I tljeHer (morgeH)rbottic1i) zná-
,iJcebc koudel. kvasná káď; -~dle buňka 
,iJeer vojsko, množství, zá- kvasničná. 

stup; ftel)cllbeí3 _ stálé voj- ,iJeft sešit; rukojeť; dr
skoj -abtljeHuug oddělení, žadlo j spon(k)a; -Med} ple
oddíl vojska; -bctpflegung chová sponka (k upevňování ple

zásobování vojska; -1uefcn chov~'ch tabuh' na dřevěnou podkrýyku); 

vojenství. -))reď)sfct soustružník drža-
,iJCCtIl vi, ~erí:. del; -cifeu spinadlo,sponka; 
.'Jcercz-anitaU ústav vo- -fabel! nit k sešívání; -pfla

jenský; -fiitj;ler sbor vojen- ftet (Sparadrap) přílep. 
skýj -Otgaut1athm vojen- lieften sešiti, sestehnouti; 
ská organisace, ústrojí voj - připevniti II připnouti. 
skaj -bCtlllaItnng správa ~cftigfeit prudkost. 
vojenská. ,iJcgc péče, ochrana; 1". 

,iJefe kvasnice, droždí, vá- hájení; -f)O{5 zahájen:<' les. 
rečné; holovice (v lihomstvíl; hájina; -feguug zahájeni; 
fHijfige ~. tekuté kvasnice; -ort místo zahájené; -Illalll, 
mi! _ attíe~en, fte[en zakvasiti, = -1)0!3; -IUet))C zabájená 
kvasnice dávati, nasaditi; pastvina; -5ciď)Cn hajička, 

auffriic1iťU přidati omlad znamení hájicí; -6eit doba n 

kvasnicím; -er6cugcr vý- čas hájení. 
1'obce droždí; -fiel:tel' vařič ,iJegemonic nadvláda, 
droždí. vrchní panství. 

,iJcfcn - annftjfe rozbor Ijegeu hl'aditi; hájiti; ge~ 
kvasnic; _aujaJj zákvas, za- (lcgtcs:s ~Or3 hajina, zahájen:<, 
kvašení, nasazení váreč- les; m.\ilb _ šetr'iti, hájiti 
ných; -fllCr pivo kvasni- zvěl'; S. _ pečovati o koho, 

cové n na kvasnicích; -bU, ošetřovati koho; \5einbjc1iaft ge~ 
l:tnng tvoření n rozmnožo- gen:} _ chovati nepl'átelstv[ 
vání se kvasnic; -tuHnr ke komu; C-C fficehtl1ltf\ _ myslit.i 

I pěstování II pěstění kvasnic; co, míniti co; m.\Unjú)c _ přáti 
-giiljrbottid) kadečka kvas- (si). 
ničná, kadečka na holovici ,iJcger hajný; -ljaltZ há
(v lihovarství); -galjl:gcfiif7 jovna, hajnice; -!,etjouai 
nádoba kvasničná n na kvas- hajní. 

- - I' o - ---

BORNIK SPISU POLITICKÝCH 

A NÁRODOHOSPODÁŘSKÝCH 
pÉčí KLUBU NÁRODNíSTRA NY DOMYSLNÉ. 

. l:LdigJje dl'. La.d. Dvořák. * Svým nákbdem vydal'á J.OHo. 

v denním boji politickém, kdy s rozpálenou tváří 'spě
jeme od zápasn k zápasu zas novému, snadno zapadne a zmizí 
slova politika, třeba bylo výalednieí dlouhé Tozvahy a tvrdé 
z1{ušenosti. Tyto' poznané a vyslovené pravdy mají býti v kaž. 
démnároduzářným světlem těm,kdopřišli a přijdou po 
padlém bojovníku zápasit za ideálynárodní - lečpl'ávě 
národní dorost by: o nich ani nezl7Bděl, kdyby nebylo 
postaráno o soustavný přehled činnosti dřívější generace po-
litické. - To jsou příčiny, jež vedly nás k založení -

"SborníKU spisů politiGKýGh 11 národohospodářskýGh", 
v e směru jak' politickém tak hospodál'ském chce ,. "Sbor

ník" plniti upřimně povinnost vůči národu i vůči výtečným 
dílům cizích literatur. Proto přináší nejprve vybrané úvahy 
a řeči předního publicisty českého Gustava Eima, uspořá
dané Josefem PenÍžkem, členem vídeňské redakce ,;Na.rod. 
ních Listů": Studie historicko-politické O nás pro nás s po
dobiznou autorovou, načež následovati budou práce původní, 
veřejných Záležitostí se týkající, a př ek 1 a dy nejvýzllám
nějších politických a hárodohospodářských vědeckých spisů 
cizíchliťeratur, nebaspoň - u děl příliš rozsáhlých -
překlady zvláště, důležitýcb, vybraných z nich partif. 

Politické úvahy Eimovy vydáváme nejen jako akt piety 
k jasné jeho památce, ale ija:KO knihu, jejíž poučné pravdy 
mají i budou míti význam i mimo rámec doby, v níž vyprý
štily z hlubokých zkušeností svědomitého politika-žurnalisty. 
. Příkročujíce k vážnému a těžkémn tak 'úkolu, .voláme 
k naší intelligenci, k naší mládeži, ku všem· vrstvám lidu 
českého bezrozdílu, aby nejen každý rříslnšníiI svobodo
myslné strany,. ale každý člen naší národní společnosti 
přijal naši snahu ZRsVOU veškerým ,úsilím ji podporuje! 

.Sborník spisů politických a náródohospodářókých" vy
chází v sešitech po 20 kr., poštou 22 kl'. Na 10 seš. před-

- plácí se 2 zl. i s poštovní zásylkou. . 
. L'Ze jej odbírati v každém knihkupectví v Praze i na 

venkově, zejména však v 

,~' 

I 
Nakladatelství Ji Otty v Praze,-Karlovo nám, Č, 34. 



ftejYělší II nejzevrllbněj'irpomuckoukdolulnalému 
. 'seznáni' řeiH'české aněmecké,je ", 

O·ČESKýSLOVN1K. 
. ' ZapomocFčetríých odborníku 

SÍožen společnou . pečlivou . prací.jJře.ěéirrYch ,. ilě.enců .a 
znalců jazykaěeského j němeékého.jenový . slovník spo
Leblhým adokonalýmcrádce.m v~ee.h,kdož překládají 

nemčiny, nebo sttidiemněineckéhojazyklll'!e·zabývajt 
Němec, flÍnající yý.razsvémateřštiny,clice~Ji' jej .iíesky 

ztIúmočit.i,. najde tu.bE'zpe.iíně slovo.' správné .. ;Možno .říci,Že 
dílo vyčerpává všechen mat.E'riál obou j,azyku,.po~ 
k'Ud se slovníkově obsáhnouti dá. Upravapřizpi1s()b~na osvěd· 

, čené methodě slovníku13achs-ViUatova, lečpřestoje slovník 
dílem původUíni.>Termil)ologie technická zpracována tu, jako 
dosud nikd13" .. Část grammatická je v těsném styku 8' částí 
slovníkovou, Ve slovníku jsou obsa'Žell'a: slov a,frás é p.H~ 
slqvía pořekadla.německá icizI slova.Míst~pis, 
horo~a vodopis.jsou v d~fferenciálníehvý~azeeh zastou~ , 
peny. LmodernÍ výrazy z ob.orusamoép~ávY,PQli. 
tiky a rhný e h naří z II nív eře jri Ý e b,s pl' áv ně jsou 
uveden:F. '.' '. . ..... ;. .' ., ... ),. 

Slovník na}aJí:ovýeh<zMdadech založený, a důkladně 
zpraeovaný j~ d.H emproH teratu,ru i pr~ktick:Ý. ži, 
vot vy:s.oced:&l~žitÝD1,hltmožnořícil j;'tojedin:f 

. správ:nfprameri'řeči čed:.éaněmecké •• · Veškeré 
školy a. ústavy vzdělavaeí,knihovnyyeřeJiréa.s,?uk;romé, 

/ úřady státní' a samospráv'né,,Zbody'prumysloyé,obchodni" 
.' a hespodářské,a .liolI/eěn.ě každý,vzdělauýjednotlivee u,a- . 
. h,lI'U ou v novém slov·nfku' pomucku'v]mž,dé'ní' 
ohJ~du.eennoua. uŽi~ečnou .... '. . ' '., .... . 
. .' "Něl'lÍ~ckoiíeskjsloVl1ík" vyehází v seŠitech' ó 40 str. 
lex.So' po 40 kl'. '. Celkel:r;,vyjde asi mrsešitiL, Přédplatiti 
lz~ i poštow ria5 s~šitfl 2 zL, na 10 sešitů 4 zl. Napožá-
dání· pošle 'se . sešit, na ukázku •.. " .'. .;' , '.. ... ' 

. ,.píl I.dosudvydil.uý obsahuje hesla A-'-Juxten; CXYI •. .a· . 
í 374 str.) .Cenal4 9;1 ,;ve~.zvl!í,~tní. pevné Yaz~ěJ5 zt SOkr; .. 
lJeskynakaždýdHpo t zt' . '.' ........•.. ,.. • . ....•. 

. . 'Nakladat81st'íd.{)tt{YPfala~, 

641 

~eÍ)I ~ajení, skrývání, taj- S. \Jou ct. _ vyléčiti, vyho,J'iti 
no st ; rem _ UUíl et. mac6en ne, " l' ' .. • kobo , č,ho; -lJ ečivý hojiv\' 
tajIti se s čím. fleing svatý. " . 

ljcl)fclt tajiti, skrývati; ~eHig-fJaftttltg beél :Slinu-
přechovávati. tage?> svéc~ní neděle . 

~efjrer pi'echovavač skrý- ,~ei~igc1t - ííiltledlcrjdjfeiů 
vač, tajiteL 'proQe.l svat.'Í'ch obrázků': 

~efJ(crei přechovavačstvL -Út.fberbe.rjd)feif1er ljroda~ 
,~eil:!e pusta, lada, sucho- va'C svatych obrázků. 

pár, vřesoviště; země křo- ~jCmgtljtUlt$ - cutllleifJer 
vina~á; -grH17e pohanková -úhtber, -fÓJaul:!er svato~ 
krupICe; -font pohanka' krádce, }la;;obitel svatyně; 
-haut vřes, ' -~auú, -lÓJCUt'1luugzneuctě-

. ~eibcf pohanka; hor. hla- m, (~)!lanobení .. svatyně. 
vma; -!leere borůvka černá fletflam hOJ IV3', léčivý 
jahoda. 'L1žite;~n.\', prospěšný. " , 

~,eif sp~sa, záchrana; spa- l' ~et,hmgvy" zhojení, (vy-) 
sem; -ml)taU léčební ústav .ecem. 
léčebna; -bal:! lázeň léčivá: . ~cihmg$,f(liteu léčebné 
-foit~lt ,lé,?ebné (útraty); utraty léčení; -j,lroccj$ po~ 
-fratí l10JIvost, léčivost. stup ll,pochod hojení; -refu{· 
~"k ' fat vysledek léčenÍ. 

:-~mt .. e nau 'a o léčení' r..' 
fl-luubig znalý léčení zbě~ !jcutt domů; doma; -liaucu 
hlý vJ.éče,ní; :fmt~iflc~ zna- = _\l)art~ bauen; -fallclt opět 
lec lecem; -fUUli umění n zase připadEouti na kobo 

l~š~bní, l~š~t,elství; -mtttd n komu; _gefaaene~ ílied)! právo 
leCldlo, leclvý prostí-edek' na .koho opět připadlé; právo 
-mit~cf:a~J.Hl~Di!imlg ozna: odyu;rtím připadlé na koho; 

mo:V},l1l leclvych pl'ostředkii -fafhg odnmrtný, odumře
n leclde~~. -utittcHeí)rc na- l,t; opět n~, k,oho připadající; 
'!'!,:a. o leCldlech; .,..queííe lé, -iaget! odnCl se, vzdáti se 
ClVy pramen, léi'ivé zřídlo' č,ho; -iudic1t stihnouti, zasá-

tl .HOt" , l' v. , ,hnouti, sklíčiti', burd) bie f>Ocfl' 
- H a,)rCU ecelll, lečba' - '" 
-ucrftihtbigcr zběhÍý II zku~ lUGti:y!ataftrot'Qe _gejnd)te @egenb 
~ellý ,v léčení; -l.1crfud) lé- kraJ 111 a postižená povodňo
cebny pokus; -311,lCďC účely vO;: poh.romou; -tiiďifÓJ zá
léčebné. . ~el'llJc~y, p?,tutell1ý, po-
~eH6adcit (z)hojitelnost ťO~1C~lly; -lll.arts hor. zpá-

léčitelnost. ' tecne, k sobe; -Itluds (abi, 
f)cHclt vyléčiti se, uzdl'a- ~a~~:ě.dobývati zpátečně ~ II 

viti se' zaceliti 1'1 ",. d _' " '. s~; ge)et t ,jJCUlt domov; -fa II od. 
uz laveny, vyleceEy (od č,',o): úmrť; -fanen spadání n. 

Něm.-česká terminologie úředr.í a právnická. 41 
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- ské; _rcď)t-edo~d}llug zánik 
koho; _fnnigfcit oclún:rtnos~; práva clol110vske~0; ,-t:cd}t-
-faff$rcd}t právo odu?Ir~ne: crlucdiuug nabytI prava cl~
právo k věcem oaumrel)I~: movského; -t:cd)t _ bCdCt~ 
-t'ciic cesta k clom;c~u, zCři~~~ fJUtlg propůj čer;í n u~ěle:ll 
zpáteční; -fag~:t, . - _ práva domov~ke~o;. -ld}em 
'ící se, vzdáva.llCI se, v71a : list domovsky; -ldJcm-b~au, 
J ll'! e-(j 2ílltl)eile(j upusc,em bl k t 1 t 
!Jd ' 9 dílu. vz.dállÍ se podd~; tctt výplňka n _ an e . l~ U 
o. po "':"rfiiit:ltltg pr~hla- domovského; -ltaat stat ao· 
:-l ll(lung

v"'zd"'ání n zřelmutr se, movský' _ucrflattD svazek 
senl o "dv

.' domovVský', -l.1ct:I)nHl~iffc po-ll '~ ívzdavacI n o ll· - k· . d 
pro 1 asen 1" v t měly domovs -~ n l?;3;va o-
j - Cl" icnDtmg pos alll zpe, movske'ho se tyka,]ICl; -IUC.' ,a, '-,I - ,,' t tl - i.lettrag , 
Vl"RCe11l; -ltat c cl" fctl záležitosti domovske; 
smlou va o postup hospo ar- 'k_1.uftnubig přísl:l~nÝ. (d,?
~ b'l' n usedlosti; -wcf) stje,stk 'J') ult"'lt .... t"."tt ""v, "I pa nlOVem kam; _~ •• V ,,~ .. 
pO domově; -~a'J UUI; s ' - domovská příslušnost 
ka' oplátka; splace11l. l}cimtjd} dornácíj _ \uerbm 
~eimat domov, vlast,,, 'i zdomácněti. , 
&:)cimats - altllefcgcn'Jťt IjcimHó) .tajn;t, skryty; 

dO~lovská zálež,ito~~; ._flc- adv. potají, taJempe
o

; ~-:-!ljuc: 
fJorDC domovsky umd, lJ-:- rci, .~-tl)Ult ta:ln~stkal'stvl. 
bcrcd}tigt ma.ií?í domV~vskye ~eilt6en-i.lcrfcrttgct:zh?to
právo; _[lcrcd}tt~tcr pnsl,us- vitel rohatin n stOjanu n 
ník " _bcred}tig~ng pravo 

.. 1 st (obec ježkíL 
domovské, pl'lS usno,. _ "~ ~cirat svatba,.. sňll:tek 
ní;; - flC5irf okres don;ovsl,.:;, manželský j e-e _ \lt\len sJ ed
-[l'der list domovsky; -bo: nati sňatek meZI kým; C-C 

eumcttt doklad domovsky _ jď)lieBen vstoupiti v man-
n O 1)í·íslušn0s,t.~ ydo,movske; 

, . d želství, vzíti se. , . 
-fcftitcfhtl!g zJl,stem o~ov- ~eitnteu ~žeJ?i~i se, vdat: 
ské pí'íslusnostlj -!lCmCm~C se', S. _ ozemtr, provdatI 
obec domovská; -gcfctj za-
kOll domovsk{", -lJafcu do- koho. • , 

Jl" b ~citats-a1t6C!gc ozna~ne
movský pl'ístav; lJ- o", ez ní sňatku; _ausltattuug (~va-
domova; 1i-loíes S)ernl11\tlanoern te bní)vy' bava;_IHtsitatt, ungs< 
tuláctví: -{i,lícr bezdomo- b 
v· CC' _'l· .. .-hIUcil-mt" p. růkaz ftiftuug, nadace na vy, ~~y; 

, • 'H'J tj 1 _bCll.lHhgttl~g l?0,:olel1l k z~
pÍ'Íslušností domovs ,e; ,,;no~ nění n k zemtbe (u muz: 
i.lelIc novela don~ovsk.'a ,n f, • - želskv 
k za'konu domovskemu, -od ských); -vrt cr man ", 

zápis; -cautiolt sva~teblll 
místo domovské. domo: kauce n J'istota; _eaut.lO~tS-
V'j'VsteV clolnovl'lla, domovska " 1 t a 

"'ilnmmgs-uduuvc lS Jl1 . obec; -rcd}t právo domov- .... 
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o dání kance svatební; -eou. 
tract svatební smlouva; 
-cdmtlÍltls povolení k si'íat
kll; 6-fiif)ig schopný (k) sňat. 
ku; bie :t:cci)ter ift _(iil)ig gc< 
\tl0rben dcera dorostla ke 
vdavkám; -gut věno, pří
nos; -gutsforÍlcrultg pohle
dávka věna; -regilter rej
střík II zápisník sňatkový; 
-id}cht oddávací list; -ta~c 
poplatek sva~ební; -l.1crmitt. 
fcr zprostředkovatel sňatkll, 
dohazovač ženichů, nevěst; 
-bcrtrng svatební smlouva; 
-i.lorid}rift předpis o sňat-

výtopna, topírna; -!jaus
arúeitcr dělník topírny n 

výtopny; -6aus-aUsriijittttg 
"ýzbroj topírny; -6aus-bě< 
amtc(r) úřaduik topírny; 
-!jaus-cauaf stoka topírny; 
-fJaus-cittrid}ttutg zařízení 
topírny; -ljaus - gdcifc - alt~ 
lage úpr~\'a kolejí výtopny; 
-!jaus'fa lcrnc kasárna to
pírny; -!jaus-fcitcr správce 
topírnYi -fJaus-uad}tluiiditcr 
ponocnJ' topírny i -!jaus. 
ralJolt obvod v}-topny n to
pírny; -!jnus-Wiirtcr hlídač 
výtopny; -fammcr komora cích. 

~ei» - laufcu "r. zahřátí 
(ložisek); r)ocf;grabigc~ _faním 
stupi'íované zahřátí; -rauf' 
mdnuttg žel. opověď horkých 
vozů; -htftmafd}htclt-fabrH 
továrna na vzduchová ohří. 
vadla; -luafferqtteffe teplice. 

fJcificu jmenovati se, na
z):'vati se; S-lit ct. _ poručiti 
komu eo; jmenovati II nazývati 
koho čím; ct. gut _ schvalovati 
co; znamenati co; ba~ [)eifít 
bl'f)!llifci) to nazývá se n jme
nuje se n znamená po česku; 
ba{l ~eifít to jest; ba{l [)dUt fo 
\)i(f af\' to značí tolik jako: 
\1.1i[Holltl1len _ býti vítán; ba 
[)citt e{l tu jest nutno n tře
ba. 
~ei3-au{agc topné zaříze

nl; -apj.larnt přístroj topicí 
n topný, topidlo; -beitrag 
příspěvek na topení; -ciu. 
rid}tUttg zařízení vytápěci; 
-fliid}c topná II v,ýhřevná 
plocha; -gcfliir topné; -!jaus 

h-yzděný a uzavřený prostor při toper,i 

vzduchem, kde jsou postavena. kamna). 

-UHel (filr ~iener) halen~ 
topičská, plášť topičský; 
-fttj.lpfuug Svaz rour vytá
pěcí ch; -lttaterinf tOpIVO: 
-ofcu kamna, pec; -j:lalt~ 
id}alc výměrek n paušál na 
topivo; -J.laujď}aI-red}ttuttg 
výměrkový účet za topení. 
-PCrioDe 'Období n period~ 
topení; -raUut topeniště; 
-fd}fattgc cuk; -borrid}tung 
vi, -a111age, -ajJjJarat. 
~ci6er topi,", 
.~ei~ultg topení, vytápění; 

facuHatibe - případné vytápě
ní; ebligat<_ povinné vytá
pění. 

~cftťlgrllj.l!jelt-er6cugcr v:/, 
robce hektografú. 

~cftolitcr - graDC stupně 
hektolitrové, litry (v lihovarství); 

-mcugc množství v hekto
litrech. 

~erf-gci.lier pomocný vě
nec (šachtový); -gqÍllUttCr 

41* 
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= _,t111111er; -ftempe! pomoc- i :J(eá)t{ll11Í1tel právní prostí-edek 
ná stojka; -6intmer pomocné· zastavující vedení práva: 
dveřej e, pomocný věnec. _be ®iríung účinek zastavu~ 

belfeu pomáhati, pomoci jící n stavící. 
komu; jo IN!)r mír @ott í)elfe ,~emUtltug zdržování, za
(ita me Deus adjuvet) k to- stavení, překážka; _ ber 'Ser, 
mu mi dopomáhej Bůh! ia()r1111g stavení promlčení; 

SJeIfcr pomocník; -s-gel· _ be{l @eliratte~ překážka, zá-
fcr náhončí, pomahač. vada při várce, zdržení, za-

SJeIiograpf)te heliogratie. stavení várKY. 
f)eU - blalt bledomodr:)'; ©cu!lit hřebec, pušťák; 

-brauu bledohnědý; -gruu -Depot hřebčinec. 
bledě zelený; -liÚJter stag ~euter ucho (u ln" a nádob). 

bílý den. l)eufclt oběsiti, pověsiti 
SJeHebarile halapartna. koho; @ef)wlter oběšenec. 
SJeHer, -ftitd halíř. ©enfcr kat, popravčí; -je-
©eCm lJHlba, pHlbice; stav .. nat katův senát. 

sUecha věžní, makovice, ku-I ©eU6C - biimpfer pařák 
pole; helm; -Deďen přikry- I Henzův. 
vadla, fafr~~ch~; _llt_acf) er, ~er sem; \)Olt ba _ odtnd; 
-fÚJmtcil pnlbar; -ltangc \J011 2l:lter~ _ od starodávna, 
makovičná tyč, hrotnice; od pradávna, od dávných 
-jehf,Clt klenot n ozdoba; časů; l)il! unb _ sem a tam; 
-jterbe klenot příibovj'. -faHeu ii6e1' S. vypadnouti, 

ljeImelt; gcl)e!111tCI3 ::DaCÍ) stfe- vyskočiti, vyHtiti se na koho: 

cha věžní, makovice. přepadnouti koho; ©-gaug 
SJcmilett - einfiii;e vložky příchod, návrat; postup, prů

dov~ošil; -fnflrif tov,árna na běh; \Jon bem _[Jange ber ead)c 
kos11e. .. .. tt11leniá)tet zvěděv, co a jak 

,~emt-WfJate polokoule. se stalo; -gefJen vy-, podati. 
©emloď - ertrnd výtažek vrátiti; fid) 3ll el. _geben (;lí 

11emlocký; -lcbcr usně n ků- e-r ::Dcmol1ftratioll elc.) propil}
že hemlocká. čiti se k čemu (k demonstraci 

&Jellun-fraft síla stavící n atd.); leif)\tIeiie _gegelíene (!111' 
zdržující; -fd)ltg šupka, ko- óaUage půjčený obal; ba5 @elb 
lotěž, nákolník. 3u et. _ge6en dáti peníze nač' 

flellUltelt staviti, zastaviti, -gebrnÚJte @e\tlof)l1l)eít stari 
zadržeti, zdržeti co; bie ?!ln- zvyklost i -lJofen přinésti co' 

ja()ntng lrirD gel)Cl1t111t promlče- -folnmclt pi'ijíti; pocházeti: 
TJ! .se :otaví; překážeti, va- pojíti odkud; ©-fOntlltClt sta~ 
d1b č,mu; pi'emáhati, překo- l·ob'yl~· obyčej, podání, tra
návati co; e-ll ililageu _ za- dice; pÍ"Íchod; rod, původ. 
brzditi vůz; i.'ie G'Fcutíon _DC0 urození; -fí.hUlltHcf) staro~ 
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lJyl:i ~ o bvyk I},; ©-futtft pů- provedení; založení; _fteUung 
vod, vzchod; .©-ťunít bc~ @e- ber @egcnieit1grctt zavedeni, 
:ranlcs pllVOd nápoje; -ftmfts- zjednání, založení vzájem
hmb země puvoůu n vzchoduj nosti; .©-íteUllng teQl @leidj. 
-hlUfctt pl'iběllll outí j -ge1auieu ge\tlidjte\i zj ednání rovn 0-

přiběhl,)\ přišlý; cr lant _ge. váhy; .©-fteUllUfl ber @mnb
lauím pi'iběhl; -IcigClt pro- óudjGorbmmg provedení, zří
půjčiti, půjčiti komu co; -Ici, zení knihovního pořádku; 
ten do-, přivésti ( sem); od- .©_fteUung Ilon Stele\.\l)Otlanlageu 
vozovati co od čeho; dovozo- zřízení telefonů; .5;l_ftcUn11g 
vatí z čeho, že; -ncf)tttcn C-G @elranťcs v)'roba nápoje; 
bráti n vzíti kde II odkud; beu .©_íteUll11i1 c-r @aíie zl'Ízení 
í5eYlle1!3 \)011 ct. _nel)1l1C!l důkaz ulice; .©_ftcUllng \)on $teUem 
odvoditi z čeho j -riÚJtClt zÍ'Í- stavba n zřizování sklepů; 
diti, postaviti; upraviti, spo- SJ-ftclluttgsaet zřizování, V}·
řádatí; -ríH)!:Clt pocházeti roba, úkon zřizovací n vý
od čeho; -l1ammeu pocházeti, robní; ,~-fteUlt1tgs-nrbcitclt 
původ míti z čeho n od koho; práce upravovací, zřizova
\1it!S Dem í5etríelic ber í5alm cí, obnovovací; ©-itcUuugs
_1ta1l1menbe 20íted)nuug!Jjd)111big. foftcn útraty zřízení, opra
hlt súčtovací povinnost, po- vy, v}Toby, stavby atd; SJ-< 
cházející n odvozující se jtcfhmgs-tnlttcl prostředky 
z provozování dráhy; -ftelI- výrobní n _vyráběcí; SJ-ite1, 
fJnr Zl'íditelný, upravitelný, {uugs-uerra~rcu postup vy
postavitelný; napravitelný, rábecí, vyrábění, výroba; 
obnovitelný; -ftelIclt (znovu) ©-11elluugs - tucet výrobní 
zříditi, opraviti, o bnovi ti, cena; ©-Iuea přiblížení. 
postaviti; ben 5Sel1JCi{5 _fteUen gcrub dolu; \)Oll oóen _ 
důkaz provésti; bie Drb111tl1fJ shora n s hůry (dolů); \)om 
_fteUcn zavésti n učiniti po- 5Serge _ s hory; bm etr0111 _ 
řádek; e_e med)tB\Jerlíinbltug po proudu; -fafku spad
ll'urbe -gefleUt spojení právní nouti; ,~-fnUclt spadnutí, 
bylo založeno n vzniklo; pád; _gclangen přijíti s ho
bie SllhfUltg luhb \tIieber -f\cftcUt ra; e-e (tllticl)eihtl1[l íft _gelangt 
účinek se obnovuje; bie 'ffiir' (s hora) došlo rozhodnuti; 
[ltl1gen ber (tl)e ll'Crben burá) ct. -fJougelt, C-fJuugcu) viseti 
-gellcU! účinky manželství dolů; bcr _()altflmbe Stf)eí! beQl 
se zakládají n vznikají čim; ::Dad)C{l svisel; -foltlmen schá
cin (5aróftofi wírb -f\ťftellt bar- zeti dolů; sejíti, zchudnouti; 
vivo se vyrábí; ©-itelIung med. oslábnouti, zhubeněti; 
znovuzřízení, upravení, ú- -lnttgcu podati dohl, sundati; 
pi'ava, oprava; uzdravení, trad) ~~_la11gm bC5 (tr!affeg až 
nabytí zdraví; postavení; clojdevýnosj-Iaí1cnspustitij 
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sleviti; jlcf) _tafim snížiti se; pEpravití koho k čemu; S. aur 
zahoditi se; -lafienl:l adv. meralltll.'ortunil ullb lBeftraimtg 
blahosklonně; -©-mÍltbcrung -3ief)Cll hnáti k zodpo\'ědnosti 
snížení, zmenšení; _lle~mcn a potrestati koho. 

sundati; -reiflcu strhnouti; l)crauf nahoru n vzhůru; 
41_rutidjCltsklouzání; -fct7eu -[!cfd)l~orcu cl. býti pEči
snížiti, sleviti; snižovati, tu- nou, puvodem čeho; vvvolati 
piti; sesaditi; bie ~róeil~3eir 00, pHvoditi co; -©-fcJ;lmg ber 
U11ier flcie\lliď) 3uHiífiget' mca\i (ioutic hnaní kursů do vvsb-: 
_jc\len dobu pracovní zkrátiti -5idJcu vytáhnouti (vzl~LHl{). 
přes n snížiti pod n1.íl'u pH- fJcraus ven; -l:lriugcn pro-, 
pustnoudle zákona; e-e®traje vyrlaČlti se, prodrati se; 
miter i:ie ::Damr Ilon 24 ®tul1bm .l)-fot'llcrcr vyzS'vatel, vyZ}'
_it'i}eJt trest snížit.i pod dobu· vač; -forDCnt vyzvati; sum 
240 hodin; e-c 9JCiiu3c _je\lett ::DueU _iorbcrn vyzvati na 
minci zlehčiti; e-n lBeamlett souboj; _lorbemb vyzýva
-ief;len sesaditi úředníka; vý(ě)' -fot'llcnt vvtěžiti' 
4)-fcJ;uug snižování, zlehčo- sj-fót;l\cnmg \'yzvállí, po~ 
vání, sesa7.ení s úřadu; zkrá- puzem; 4)-gabc vydání; 
cení; -fteigeu sestoupiti; -gcllcu vyd( áv)ati; .l)-gcllcr 
_fieigenb sestupn}'i -Iuiirllt, vydavatel; _lťlmmclt vyjíti; 
fleu zlehčovati, snižovati. Ca\) ~o~ ifi _geťOll1ll1ť1l 108 vy-

.l)craIl:lif znakosloví. he- šel n vyhrál; -faffclt vypu-
raldika. 'stiti; -ttel)mcn vyndati; fi~ 

~ernlt sem; -IlHllCU vzdě- cm mecf)i _ne(l11lCn oso bovati si n 

lati" vypěstiti, vychovati; osvojovatisiprávo;4)_rcijiclt 
4)-lltIlluug (tiicf)t1gcr Drgane) vytrhávání; -riiďClt mil e-lll 
výchova n vypěstění (l'ád- ~lltrage (mi! e-r >.Bitte) vytasiti 
ných orgánů); _bilbultfl tii~< se s návrhem (s prosbou); 
tiger 9irbeit~!ri:ifte výchova n mi! ~em @clbe _tUám klopiti 
vypěstění důkladl~}'ch pra- pE'ní~e; -fageu vypovídati; 
covních sil; -ua6cn blížiti pI'iznati se; -fd)Iagclt vvra
se; _naf)enb blížící se, hro- ziti; ba~ Giebil1~le _Icf)lagell hor. 

zícÍ; -wad)feu dorůstati, vytlouci úkol; -1 djmeI6cn 
vyspěti; aur Sllngfrall_\l'acf)jctt odtaviti; -f\.lrCttflClt Vytdl
vysp;:;ti v pannu; -~icf)Clt nouti; vyraziti; ein ®tiiá aUB 
pí-ivésti, pntáhnouti, pii- tml B'eljen _j~rellflen kus ská
vléknouti, vtáhnouti; cín Iv vylomiti; -ftcllcu vysta-
lBiiriť,jcjcf)i:ijt 3m lBeftcnetll11!J úti; licf) _fteUen (ob)jeviti se. 
-3iefjm burscvní obchod pod- ukilzati se; e~ fíeUt fi~ e-é 
robiti dani. bursovllí ob· llnricf)!igťeit _ objevuje se ne
chod zdaniti; 3. _3ief)Clt ph- správnost; et\l1a~ flcUt fi~ af!\ 
brati koho k čemu; vychovávati, llotb\l1enbig _ něco jeví se II 

ukazuj~ se nutným; -treillcu 
vyhnatI, vypuditi; hor. im 
®~acf)te _treilien vvtěžiti, vy
táhnouti ša(;htou~ -treltUClt 
odděliti; -trefcu 'vystoupiti; 
-ltlttdjtClt hor. vypáčiti; -1al). 
feu vyplatiti. 

4)crbartum rostlinář, her
bál', s bíl'ka rostlin. 

l)erllci sem; -cifcu přikva
p~ti,v l~i'ikv:.čiti i. ~fiil)rcn pH
vadetI, pnvodItI, zaviniti 
způso.biti; 4),-fiH)ru1tg e-sl 
.\bergletcf)e53 Ilcr]ucf;m pokusiti 
~e o docílen~. smíru; -Iafien; 
lt~ iU cl. -la11et! podvoliti se 
k čemu; er liefi itcfl cublicf) ~erĎeí 
aU liurgen při volil konečně 
k tomu, že bude ručiti, dal si 
k5'P~čn.ě říc~,. ž~ .. :; -fd)affett 
pnvest~,. prmest1,. opati'iti, 
dopravItI co kam i ZJednati co' 

4l;-f~Jaffltttg opatření, z.ied~ 
n,<:11.1; -lcf)affult!3 t'eraníaffen opa
tntI co; _fd)afTllltg ber @runb< 
la,Jet1 fur bie (gutfcf;eibunfl opa
tí'ení (obstarání) podkladů 
pro rozhodnutí. 

4)crllcrge útulek, přístřeší, 
nocleh; noclehárna hospoda 
(i·emeslnická). ' 

.l)~rllet'gcu. noclehovati, 
byt~ ubytovan u koho; ubyto
vatl koho, přístřeší n nocleh 
poskytnouti komu. 

4)erllcrgs - j.1rotofoH S8-
znam.:, on zápis noclehárů (to
varysu); -uatcr starší noc
I ehárny tovaryšské. 

4)erllft - fcrielt podzimní 
jlr~zdniny; -fj.1iitjaat pozdní 
OZln1.. 
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4)ct'l:l' ohniště; krb; hor. 

splav, splávek; fcf;roingenber_ 
houpací splávek; _mi! tmlet< 
hocf;ener ~rĎeit splávek s Dře
tržitou prací; cúntilluierli~ 
rotrtenber _ ustavičně pracu
jící splávek; -fa!il'if továrna 
na sporokrby; -fhtt jalová 
m~tina; ~ftt.ttcr nábojka; vy
zdlvka onl11vzdorná; -malt, 
tel krbový plášť n plášť ka
men topících; -fcí;cr stavi
tel krbů; -luafď}en promv
vání na splávcích. splavo-
vání. ' 

~crCl:litiir děc1ičn}'. 
Hereditas, 4)el'el:litiit cl ě, 

dictví. 
l)crcht dovnitř; -Ilrcdjcn 

z boři ti se; ulier 3. _ored)en 
vrhnouti se, o bořiti se n~ koho: 

-Ilrlttgen vnášeti, vnésti c~ 
kam; vydobýti, vymoci co' 

e-,n (griai2 _óripgen vydob.).ti 
nahradu; -Ilrmguug vymo
ž~ní, dobytí (poplatků atd.1, 
nahrada; ber Beitaufroanb rotrb 
_ge6racf)! \l1crbcn ztráta času 
bude J~ahraz~na; 4)-n~ft zby
tek navra,tny (a kým); -fdjfa, 
gcn, -trclbctt hor, strhnouti 
shoditi; cilte .\tol)lenÍlanf _trel: 
óen strhnouti uhelný plást· 
'~Hrci~c-arbeit sbíjení, sbí~ 
J8Cl prace. 

4)eriug sleď, slaneček. 
4)cringcr slanečkář. 
4).~riltgs,rafc sledí rosol; 

-j.lraj.laratcltr připravovač 
slanečk{L 

.l)ermal.l~rollit oboiúclec. 
štira. " 
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6erntetifdj neprlldyšn}', nE" 
propustný; _ gejd)íofien ne
průdyšně (u-)zavřen}'; _fr 

:5erflHufs neprlldyšné II her
metické uzavření. 

,~et~ren-6atts panská sně
movna; -r,aus-mitgIieil člen 
panské sněmovny; -Í)aus
t,lriifibium předsednictvo 
panské sněmovný; -Ueiiler' 
mcu:fJer mužský oděvník n 

krejčí; Í)-lafe (0ad,!e věc ni
čÍ, věc nemající pána, věc 
nikomu nenáležející; [)_[o;3 
l)erumlaufenbe .f,\uube psi sami 
pobíhající, psi opuštění; 
_lttolle -luaren - Í)iiuMer ob
chodník mužsk"\'m modním 
zbožím j -fd)ne'iller mužský 
krejčí. 

fierri;djcs :mejen pánovi
tost. 

<pcrrfdj - bcgicrbc, -{nit, 
-fňď,t panovačnost. 
~crridjaft panstvo; pan

ství, moc, vláda; lt'oriilicr _ 
erfangelt opanovati co; -s-líc" 
fH;cr majetník panství; 
':"s-bcrlUa!tcr správce vrch
nostenský, panský. 

f)enfdjaftridj panský; .I;l_e~ 
hi Dem (0d)llltrgebtl1;]e hor. od
rážka, panské při úkolu me
trovém (do šňůry). 

f} crrfd) Clt panovati; ?BlaHem 
_ ill ber 0!ab! v městě jsou 
neštovice; c~ f)crrjd)t muf)e je 
klid; eB (lcrr)d)le bort )truHel' 
měli tam smutek; hgCltbilJO 
tIlItf~ bíe ftrengfle Srbuuug -
někde musí býti nejpřísnější 
pořádek; _be '!.lnfíd)l panuj ící 
mínění; in ber _ben :I:nnfclf)eit 

ve tmě, jaká byla; _DeB 
@nmbfWď panující pozemek. 
~crrfdjer panovník, vla

dař; -l1cfngttts právo pa
novnické; .~geluaft moc pa
novničí; -ther titul vladai'e ; 
-~ddjCtt odznaky (moci) vIa. 
daY'ské. 

f)ctíi&cr (pf'es co) sem; .:s-m _ f)elfen pomoci komu 
(přes co). 

f)erum; nm et. _ okolo, vu
kol č,ho; in ber ga113Cll :mrft íjt 
cr _ geil1ťien cel.ý svět prošel; 
-bliittcm (z)převraceti listy 
v knize; -bdttgett; 9cadjridl' 
ten _ liringen zprávy roztru
šovati n rozšiřovati; -iltcÍ)ctt 
otočiti; překroutiti; -ftagclt 
poptávati se; -íaufctt pobí
hati; -Hcgcnb okolní; -fdjfd" 
djcnb potuluj ící se; ~_ 
f djlUiitmtcr po b ěhlík: _ f djlu C t" 
fen potloukati se; -jd)roeifenb 
těka vý; -itrcidjclt, -í'trofdjcu 
potloukati se, ,potulovati se; 
.~-ftreidjer tulák, pobuda; 
_tragcnl1ositi,rozl1ášeti oko
lo II kolem; :maren 311m ~erfal1fe 
_tragen se z božím obcházeti; 
-Iuflu))crubc @erocr6~lťllte živ
nostníci kočovní, obcháze
jící; -3icf)Clt toulati se; c-e 
9)c(luer um ct. _ aíef)ť1t zeď ko
lem 'eho vésti, obehnati .0 

zdí; _3ief)enDCr \'eóenBiDanbef ži
vot tulácký n potulný, živo
bytí toulavé; in betl (0trajjen 
-líef)e!! táhnouti n procházeti 
ulicemi; fid) _ 3ief)Clt táhnou ti 
se kolem (okolo) č.hoj ~-3ic" 
f,cu toulání, pot,uJka; obhft
II ění atd.; -lie9m mÍl l"iíbrn 
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:tf)imtl obcházení s divok}'mi 
zvířaty; @eiÚ)irrf)anbler im 
.~-lid)en kočovní obchodník 
nádobím. 

Í)crllttter dolů; -brittgclt 
privésti na mizinu; -f}uu))eht 
smlouvati, smluviti; -fant. 
melt sejíti, přijíti na mi
zinu. 

Í)cruar ven; -Iídugclt vy
robiti, utvor'itij ~-&dngelt 
tvorba: -gcl)cu patrno, zi:ej
mo býti, na jevo vycházeti; 
povstati, vzniknouti, vyvi
nouti se; all~ ber .:rrlaf)f _gef)ťIt 
b.ýti zvo len; bie tarau1l _ge, 
f)ťItben lS'oIgen následky toho; 
tic meCÍ)tíifofgeu gef)nt au(5 el. _ 
právní následky plynou, vy
pl}'vají z čeho; -f)cbclt vy
t},kati, vytknouti co; jid) _f)e. 
óen vynikati; ,~-6cl1uug vy
týkání, vytknutí, v.ýtka; 
důrazné upozornění; -felu!)' 
ten vysvítati; -t'ugeu vyční
vati, čněti; vynikati; _ragenb 
vynikající; ad\". vynikajícím 
způso oem; -tttfcn vyvolati, 
způsobiti co; dáti podnět 
k "mu; počíti co j O-ll ílled)t~, 
fmit -mim podnět dáti ku 
pí'i, začí ti při; ,~-icjiullg bcr 
G:rfcfge be3 @eit'ťrbeillipectiouíi' 
í:imite~ vytknutí v,ýsledki'l 
služby činnosti živno
stenských dozorců; unler 
~)_iet.lltltg vytýkaje, uváděje; 
-Hnlngcu ,tav. vyčnívati; 
-ltefJcn čníti, vyčnívati; 
-tf)Ult; fid) _t9UH vyniknouti: 
vyznamenati se; -tretcn vy
stoupiti; v.Ynikati, vyčnívati; 
Cla 00l111tagen (,ejonber(l _treten, 

be(l íBebiirfni(l potřeba zvláště 
v nedělích se jevící. 
~Cr3 srdce; cr tonule eíl nid)t 

iióer(5 _ 6ringm nemohl toho 
snésti, strpěti; jíd) 3u _ťlt uel)" 
mel! dobře si zapamatovati eo; 
fid) ba(l _ nef)l1tClt osměliti se, 
odvážiti se; _bentcf osrdec, 
osrdečník; -fef)lcr srdeční 
vada: -ffcijdj svalstvo 
srdečné; -ffal.lpclt chlopně 
srdečné; -Hapfclt tlukot- n 

bušení srdce; IJ-fo$ bez 
srdce, tvrdý; _t,lafpttat1alt 
bušení srdce; -jď)fag tep, 
tepot; srdeční mrtvice; 
O-jdjfiidjtig z\"ěr. d:<'chavičllÝ, 
zchvácen:)'; -fdjíiiď)tigfcit 
d}'chavičnost, zchvácenost; 
í)-6Crbt'cdjcno usedav}' (pláč, 
nMek); l)-jcrreifiellb srdce
lomn}', srdcervoucí. 

.~er3egoltlhtcr hercegov
ský (tabák). 

.~cr6Clts'3ltg stránka, vlast· 
nost. znak srClce čiho. 
~ét'~og vévoda. 
~cr~og$-fr(lue koruna vé

vodská; -munter plášť vé·. 
vodský; -titcf titul II název 
vévodský II vévody. 

~er6ogtf)1ttlt vévodství. 
~cj$' fď)e$ (0iege1material 

Hessova hmota pečetní. 
fJctcratlo~ jinověrný. 
6dct'ogclt různorodý, roz

dílD~', nestejn.}'. 
~ei;-iagil štvanice; -rctle 

štváčská, štvavá řeč; -lUdJt 
štvavost. 

,~C$C štvaní, štvanice. 
uci;cu štváti, poštvati koho 
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n co na koho n co; štváti, honiti, n zdejším okresu; -gcgcuils 
pronásledovati koho. ve zdejší krajině; -gcdd)tnd) 

,f;lCl)cr štváč. tohoto n zdejšího soudu, náš 
,f;lcu seno; _úobcn senník, (svůj); -gcdd)ts zde Ll ROU

seniště, půda na seno; _ga~ du, u tohoto n u zdejšího 
ber podávky, rohatiny; -gc~ soudu, u našeho soudu, zde, 
ItJid)t závaží na seno; -~iinll~ u nás; ~j-Ia!tll tuzemsko; 
{cr obchodník senem; -nC~ -lihtbifd) tuzemsk}'; -fanlls 
fcrant dodavatel sena; -utic~ zdp, v tuzemsku, v této ze
tc stoh senaj _monat čer- mi; -ortigc 3a91 (zkr. 1). 0.3.) 
venec; -rtmfc nástěnek, zdejší číslo; -orts zde; 
žebřík (,. který" dob"tku há,j pi"), v tomto lnístě. v této zemi, 
žebiina, jesle; -lamClt senné v tomto okresu; -fcitig zdej
trusky n mělky; -fd)ellcr, ší, náš; na této straně; 
-fd)cuue senník; -fd)ober -leHl ft zde (právě). 
kupa sena; -fd)reďc kobyl- ljicrau na tom; na toto 
kaj -id)rcd'cu-fiiugcr rákos- místo; k tomu. 
ník zelený; -trallsport do- fJicrauf líe3Hgnd)e~ GlejelJ 
prava sena; -luagCtt vůz na k tomu n na to se vztahu-
seno. jící, toho se týkající zákon. 
~cudJrcr pokrytec. lJic(r)úei při tom; v pří-
,f;lcucr najímání, pachto- loze. 

vání; mzda lodnická; ná- lIicrDurd) tím. 
jemné z člunu; najímání liicrfiir za to; I)íeilir gef~ 
lodníků; lodice, člun; -gcrb tenbe iSeftimmuugen pí'edpisy 
mzda lodníků. pro to platící. 

,f;lcute-ftiiď dnešek. I)ic(r)ljcr sem; Ďi~ _ až do 
ljeut;uta!le za naší doby, dnes n do teď. 

za našich časů. ljiermit 3eige id) au ozna-
,f;lc~Clt - mcljf cel. (Semen muji tuto, oznamuji tímto 

Lycopodii) plavuňové se- listem; tui, lírinflen _ aur ~11· 
meno. aeige oznamujeme (tímto li

,f;lc~eHartcttkouzelné kar- stem) tuto; e~ íui,b ~ sur 
ty. a!fgemeinC11 .\'ťenlltniíl gelíraá)! ve 

,f;lieli tětí, tnutí; rána, ú- známost obecnou se tuto n 
der; -ltJaffett-Cr3cugcr vý- touto vyhláškou uvádí, že ... ; 
robce sečných zbraní; -ltJaf~ bie iScifagen íl.lerben _ auriicfge· 
fcn-faúrU továrna na sečné ;anbi přílohy se tuto vracejí. 
zbraně; -ttJuubc rána sečná. ~icr1tad} ad acta po té 

IJicr-iimtIid) tohoto'n zdej- , uložiti; _ 3uftčinbig k tomu, 
šího úřadu, náš (svůj); -amts [! dle toho př"íslušn}'. 
u tohoto n zdejšího ÚÍ"adu, flicriiúcr k tomu, k této 
u nás, zde; -úc6ids v tomto žádosti, k tomuto dotazu. 

l)iel';u k tomu. 
ljicftg zdejší; cr ift eill-p_cr 

jest odsud. 
ljnt- úcreit hotový n ochot

U}' ku pomoci; -fO$ bez po
moci; _loie ílliaife opuštěný 
sirotek; ber -p_f0;e mrzák; 
chudák; ubožák; -rciel) hoj
ně pomáhající, užitečný; 
_reidJc íllicclJjel;eitigfeit k(u) po
moci ochotná vzájemnost. 

,f;lHfc pomoc; 3-m 3u -
Íommelt přijíti komu na po
moci mit _ s pomocí, za po
moci j -!ciftuug pomáhání, 
přispění; (vý)pomoc; unler 
_lcif!lmg za podpory n pod
porou. 

,f;liffs - adiolt pomáhání; 
činnost pOlllocná; -ailrefie 
pod půrna adresa; -Illni po
mocn,' Mad; -amtct'-alljuud 
adjunkt n pi'íručí p0111ocn:)'c11 
úřadů; -iimtcr-bircctiou ]'e
ditelství pomocných úřadů; 
-amtct' - bircctio1t$ - aDjlUtd 
adjunkt n pH ručí ředitelstva 
pomocných ÚÍ"adl'l; -iimtcr~ 
bircctor i'edicel úr'adů po
mocn.'·ch; -iimtct'-borftanD 
l'editel n pl"ed11osta n správ
ce p0111oc11:)'ch M'ac1ů; -nmts
ijaullhmg p0I110C11:)' úřední 
úkon, pomocné úr'ední H
zení j -llrúcltct' pomocník, 
pomocn}' dělník n pracovník; 
jl1genblid)cr _ar6citer mladistvý 
pracovník pomocný; ít'eibli~ 
d)er _arbeitcr pomocná pra
covnice; lJ-iir~t{id} lékar'ský; 
-li au pomocné n podružné 
dílo; -bcamtcn-bcrcin spo
lek ÚÍ"edníků pomocných; 
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li-úcbiirftig pomoci potře
bující, nuzný; _1!ebiirítige ?Be~ 
bolfenmg nuzné obyvatelstvo; 
_líebiirftiger @ruĎw6efÍ1}er ma
jetník dolu, jenž má pot.řebí 
pomocného díla; -rlcDiirfti~ 
get hor. potřebující Jlomoc
ného díla; -úcbiirftigfcit 
nuznosti -lic6ilrlle p01110Cll.Ý 
úřad; -úud) kniha pomocná 
n vedlejší; -cafie pomocná 
n podpůrná pokladna; V}'PO
mocná n reservní pokladna; 
-lltcujt služba (vJ')pol110cná; 
_bienfte lcíftm podporovati koho, 

nápomocen b.~,ti komu služba
mi; -clll13faugs-journaf (vý)
pomocn\' denník příjll1ový; 
-ctalififfcmcnt vedlpjší n po
boční závod; -gcbiiubc po· 
mocné stavení, pomocná 
stavba; _gclbpomoc peněži. 
tá; -gcfclJiift pomocný ob
chod, obchod vedlejší; závod 
vedlejší; -gebict pomocn)' 
věnec ,"achtový; -gc6immcl" 
podružná roubeň, pomocná 
dver'ej; -joul"uaf pomocný 
denník; _jomna! ber ~rl!~r,a6elt 
3um ínegiftcrD pomocnv c1enník 
v}'c1ajú k rejsti'íku D; -iollľ~ 
naI fitr bie bOl! ~ieic!f;d)aften, 
~nftalten 1I11b lEereinen 1t1lll1ittef~ 
lía! elltriá)teten Glebiiren pomoc
ný denník pro poplatky za
pravené přímo (bezprostr'ed
ně) společnostmi, ústavy ft 

spolky; _jollrnal tiir ba~ :Ser· 
ací)rtmg?--ftener-r;ej(i!fe pomocn:)" 
denník pro důchod potravní 
daně; _iournai jHr cd)o[;!c 1mb 
~(acf.)trag~-fJe]jiirClt pomocný 
denník pro zvýšené a do-
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datečné poplatky; -fraft I denník (vv )púmocnj''" -t~iir: 
(vÝiPomocná síla; -leljdrafi i Hoď mezidružná n p~mocna 
(v:v)pomocná !jíla učitelská; dveřej; -bercitt pomocný 
-Cel)ur (vý)pomocný učitel; spolek; -bormcd pomocný 
-m~fdJinc pomocný stroj; záznam; -lucidJeu-ftcfícr žel, 

-mtttel (pomocný) prostře- vj"pomocný výhybkář; 9-? 
dek; -ttadJwcifuug pomocný luciic ve zptisobě pomoci, 
n vedlejší vS'kaz; -l1ad)\ueiiul1fl pomocně; -luiffcuidJaft věda 
cer aur !0id)erfielluufl \)on ~iu< pomocná; -wfí-amt (vý)po
nauflsJ011en iilJernoulll1el1eJt Ullb mocn)' n vedlejší celuí úřad; 
tiíďfleftellteu @ertt'a-\Jiere po- (vý)pomocná n vedlejší cel
mocný průkaz o cenných nice. 
papírech ke zjištění přívoz- ~imúccrc malina. 
ných cel přijatých a vráce- fJimmef-b{uuj asně modr}'. 
nj"ch; -nad)\ueijullfj iilier bie 1m ~immers - itri,f) pásmo, 
3011gefalle erfegten unb auriiď}\e< podnebí. 
ftellreJt UdunDen pomocný prú- l)in tam; _ uno 3nriiď tam 
kaz o listinách v celním a zpět; -arúcltclt pracovati 
důchodu složenÝch a vráce- k č,mu; iid) -úcgc&cn odebrati 
nj"ch; _uad)\ueijuIlg sum lDet'o< se kam; -fiilIig vrátký, ne
fitenjonl'11af pomocn}' průkaz podstatný; na zboření n 

k c1epositnímll denní),uj spadnutí; bie lSeI)anptltllfj iii 
-orgalt pomocný orgán, -tiillin tvrzení jest nepod
pomocník; -ort = -gesil1l111eri statné, tvrzeni neobstojí; 
-13aďcr-bicnft služba V}'PO- -gc&cn dávati komu co; pře
l1l0cnéh? baliče; -l3crjolt v,v- pustiti, pí-enechati, odstou
pOl1l0cna osoba; -vcrfonaIc piti komu co; zanechati, zll
pOl1l0cnictvoj (vý)pomOCn)T staviti co; obětovati co; fiá) 
personál, (vý )pomocní úí- C-t 0aá)e _ge('ťlt oddati se 
zenci; -pricitcr pomocný č,mo; -gcl)cn faffen prominouti 
kn.ěz; -rcgifter pOmOCl1.Ý komu co j -liingHd) dostateČU}' 
re.lstdk; -fadJe věc yedlejší postačující; postačiteln3'; 
věc pomocná; -idJadJt po~ -nel;mclt přijímati, přijmou
mocná n podrnžná jáma n ti i -rdd)clt staěiti, do-, po
š~chta; -ftoffen svodna; stačovati k č,mu; _reid)cub do
-ltrcďc pomocná sthda; -ta< statečný; -rid)tclt.;5. popra
bcllc tabulka pomocná; _ta' viti koho; -fh;~Hidj vzhledem 
!Jellell ber 3CiiďllergHtnng po- li: "mu, O čem, stran n v nřÍ
mocné tabulky pro zpět.né Čině čeho, CO se týče n co" do 
náhrady; _lal'elle ;ur 30116e< č,ho; -fidJtrid) biejer l0ad)c o 
red)lllmg pomocná tabulka té věci, vzhledem k té věci, 
k vypočítání cla; -tafcí po- co se toho týče; -fic!)tlid) ber 
mocná tabulka; -tagc-fJudJ 3af)fl1l1g fillÍ) fie Hicl)! e1nig ge< 
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ll'Drben o placení se neshodli; ukázání, odkaz; nnier _iJ.1eijull!) 
-Iudjcn (po )ukazovati nač; vzhledem k, poukazuj e (-řc, 
baranf -Iuidclt působiti k tomu, -íce) na ... 
aby ... , přičiniti se n zasa- ljinauf nahoru, vzhůru. 
diti se oč; ani el. -3icíeu mířiti lltnaltlJ ven; Fe IN, !(ingfi 
nač, zamýšleti co j id) \J.1etji, \1)0 itlier bie .;5ugenbjaf)re _ měla 
bll l)t113tefft vím, nač biješ. dávno mladá léta za sebou; 

SJht-&efiirbcrung doprava; íid) itóer el. SJ-&cglcitClt vypro
mÍl -úUd' aui et. vzhledem vázení ven; -erftrcďclt vy
k čemu; -fal}d jízda tam; čnívati, rozprostírati se přes 
_tal)rl u. ffiiiďiaÍ1rt jízda tam co; .p-ga&c vydání, vydá
a zpět; -fii!ligfcit vrátkost, vání;-_galie \)on ~ctien vydání 
chatrnost, slabost, pomíj e- akcií; _galJe \)011 !0iem\lell1larfen 
jicnostj -fradJt povozné vydání kolků; _gcúcn vy
tam; _galie au 3af)fnnfj~ftatt dati; -gcbiircnllc @efbjul1lme 
vi, Datio in solutum; -gC> příslušící, náležející peněžná 
&nug oddanosti_geridJtctč(r) suma (z čeho komu); -gcfJClt 
popravený, popravenec; jíti ven, vyjíti; ii6er el. _geQeH 
-tltUft pl-íchod; budoucnost, pr'esahovati, pi'ekročovati co; 

příští; tn _lunjt budoucně, -{aUrel! aui et. směl·ovat.i 
pÍ'Íště; tDa~ ill _Iuuit ftet~ au k č,mu; -rageu vyčnívati; 
beacň!eu tfi čehož v budouc- -reid)cu přesahovati eo; SJ
nosti vždy budiž dbáno; rcjt zbytek, přebytek vý
-liiugHdJfcit dostatečnost, I platný n k dobrému; SJ-
postačitelnostj -ridJtuug, 3'alilultg vyplacení. 
-ridJtuugs - ad poprava; l}iltbedidJ závadný, pí'e-
-ridjtltligs-pfaíi popraviště; I kážej icí; - jdn býti na pr'e-
_< 11. ffiiid'fai}d jízda tam a kážku, vaditi, překážeti, býti 
zpět; _< u. lRiiď-fradJt do- v cestě č,mu. 
vozné tam a zpět; _< u. l}htllcru et. pr'ekážeti, brá
ffiiiď-reijc cesta tam a zpět; I niti, vaditi, býti na překáž
-fidJt Ú'ení, vzhled,. zřetel, ku č,mu, rušiti, překaziti, z.a~ 
TI vážení, vztah; in_fid)! VZhle,[ meziti eo; ber lSerg6aulielnelJ 
dem k č,mu, maje (-íc, -íce) \uhb ímrd) cl. gel)inbert dolo
zření k čemu, v pl'Íčině čeho; vání překáží něco, horní vý
in bieíer _íicl)t v té příčině, robě jest na závadu co, hor
v té míře, v té n po té nÍlnu závodu překáží co; 
stránce; -Itleg cesta tam i du @ericl)t tit au bcr ~t,i3ií6tlllg 
-tUctIJ poukázání, odkaz; ber @erid)ttlliarlcit gel)inbert soud 
tuhb 111Íl (Ultter) _\ueitl auf el. nemůže pro pi'ekážku něj a
riiďgcitellt vracíme, poukazu-l kou vykonávati soudnictví; 
jíce k ... , vrací se a pouka- -D iu ben )11.1cg irelen rušivě 
zuje se k ... ; -ttleifung po, i v cestu ystoupiti II vstl-íc se 
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posta viti; dll tic ~lll't!jili9mllg 
_br!) @e6rcá)elt vada, překáže
jící lll'adování n úřední ěin
nosti. 

~iubctlti$ pr'ekážka, ob
tíž: nesnáz; _je in ten lffieg 
(cgcít překážeti~ činiti pi'e
káž kv komu v,,'" j im gaue e-(j 
_1e\3 Ďastane-li překúžka j e!J 
gil't fdne _je není překážek n 

zá vad; gegm bie 'r:urá)ilif)ntllg 
ber :rttclPtierungen ma!le! fetu _ 
06 nicnepí'ekáží n nevadí, 
aby úpravy nebyly prove
denv. 
~iltbetultg překažení, za-

111e-'zenÍ. 
~htbenmgs-gnt1tll příčina 

překúzky; -tecljt právo za
braňovací. 

f)iltbutd) skrze j bie 'Slab! _ 
městem; bie ganlc i)caÚ)t _ po 
celou noc. 

l)iucht cl o; in bie elab! _ 
clo města; .-geratf)clt in ct. 
zaběhnouti, dostati se kam; 

in 0á)nlben _gerat!)ťlt zadlnžiti 
se; -grcifcu zasaha6 kam; 
-tagcu vyčnívati n čníti do 
čeho; ~-itiir5C1t bon iDleníÚ)en 
hor. spadnutí lidí kam. 

f)!1tgcgclt naproti tomu. 
f)mfcn kulhati; auf bem 

línfm t5'lliíe _ kulhati na le
vou nohu; _h kulhavý. 

l)htttm - gcbcu c-e 'SaÚ)c 
zciziti, prodati věc; ofientliÚ)e 
~icierul1gett um im ~icitatiol1!J. 
\ucge _ge6el! dodávky zadati 
n objednati pouze veřejnou 
soutěží n licitací; -l)aftcn 
překaziti, potlačiti, zame
ziti, zaraziti, zadržeti co; c-e 

eáliibigllng bcr ®ejullb!)eit _(Jar. 
tm zameziti škodu na zdra
ví; ~-IJaHltug zaražení, za
staveni, potlačení, zamezení, 
utlumení; _f)aftlll1g teB íBettellt~ 
zamezeni žebrání; _~altll11g 
b011 UnfaUen žel. zamezeni ne
hod, úrazů; -lcJ}Clt el. nevší
mati si č,ho, pominouti Č'ho; 
nasaditi co; v oběť dáti coi 
o bětovati co; ,~-fcJ}ltttg icinel3 
~e6en{l nastavení, nasazení, 
obětování života. 

l)intcu vzadu. 
fliuter za kým, za koho i 

zadní; ~-baďclt hýždě; ~_. 
fJficfJeltcr pozůstalý; il-· 
btaull "". mrť, sněť (v,piů); 
-chtanllcr za sebou; ~-gc· 
baníc obmysl, záluu; -gefleu 
podváděti, klamati koho; ~_. 
grunb pozadí; in bm _grunb 
fteUen do zadu postaviti, od
staviti; ~-gtlt1tllgarhhtc ,ta •• 
zadní opona: ~-rJllft záloha; 
-f)ldtclt zatajovati, skrývati 
co; ,~-fJatt\.lt záhlaví, týl; 
,~-fallcrgell.ldJr zadovka, od
pažnice; ~-Iagc skladiště; 
-Iaffclt zanechati, zůstaviti 
(po 80 bě); ben .\1'inbern niÚ)t(i 
_Iajim dětem nic nezane
chati; _!aiiene\3 íBcrmogen (po-) 
zůstalo st, jmění zanechané; 
,~-{aiítUtg zůstavení, zane
chání; mil _ zanechav, zů
staviv po 80 bě; -leg cu ulo
žiti, složiti, schovati co; dn 
~):cll1t'!ar c-r 3eitn11g ód ber 
íBeř)orbe _!egen složiti u úřa
du výtisk novin; _!egle ®efber 
složené peníze; alt e-m ofient. 
Há)en í!-Ha12e ba~ íBQumateriaf _fe· 

f)htiiber - ~irtcu- 655 

~}en skládati stavivo na veřej- voditi se světa j odstraniti; 
ném místě; ~-{cgcr složitel, -iet;cu; ná) Uber et _fe~elí ne
skladač; ukladatel, ukladač, všímati si' č'ho, nedbati č,ho. 
schovatel; ~-rC!lttug slože- ~ilt3tt-fii!lultg pl:'idání, při
ní, uložení; skládání; -liitig pojení; přídavek, dodatek; 
ošemetný, úskočnÝi ~-ma1ttt -gabc pí'ídavek j íl-gcfcí;tc 
zápětník, zadák; ~-mauc' ~J)rle pl:'ipojená slova; -tuuft 
rltug ,hv. bok klenby, zadní přistoupení, přibytí; -uaf)me 
zdivo; ~-\.lfa1tll sesílení 1'ou- při vzetí; -tcd)uuug při po
bení důlního; -pfihtlleU se- čtení; f)-tretcu přistupovati; 
síliti roubení důlní; ~-faff(e) lJ-5af)fcn připočísti. 
chalupník; ~-feitc zadní ~ipj.lollroltt-fJefiJ}cr držitel 
strana; ~_tf)ei{zadek (těla), jízdárny n cirku(su). 
zadní část; ~-Il.laf5Ct zadní ~irn mozek; -blafe buň
valcÍÍ'; ~-Il.lanb zadní stě- ka n váček mozkový; -er~ 
11a; -5tef)cn zadržeti, nep1'ú- fcljiitteruttg otřesení mozku; 
\'em si podržeti, zpronevě- -gejpinft v)'mysl, smyšlén
)'iti, zneužiti; ~-6iclltUtg za- ka, vymyšlenina, sen; -f)!lut 
cláení, zpronevěl'ení, zne- bL'ma n plena mozková; 
užití, zkrácení, zamlčenÍ. ()ane _fja1tt pocUebnice; \~eiá)e 

f)htiiber na druhou stra-, _[)ant omozečnice; -Oemi, 
nu, přes co, za co; ,~-leitultg . fj:lf)iit'ťlt polokoule mozkové; 
i:cr G:):ccntiou převedení exe- -fammcr dutina n komora 
kuce; -fd)htmmern tiše ZE- mozková; -faj.lj.Jeu lalok 
snouti. mozkový, br'íško mozku; 

f)tmmter dolů. -!ciftc svlak krajní, lišta 
f)iUll.lcg pryč; ~-fJriltgUllg dl'ázkovanÍl; -marf dr-eň 

odstranění, vy·, odklizem, mozku; -fdJafe leb, lebka. 
vypravení, odnesení, vyve- ,~iridi jelen; -brunit jele
zení, odvezení, V)7VOZ; ,\)_. ní í-íj '-'; = -buff pestřec 
hill[\llUf\ beíl SBrant\1Jeineíl V)'- obecný n podzemní; -fiittgcr 
voz líhu; f,)_6ringnllf3 bOU tesák; -gcll.letf)-f)altllfct ob
íBraut\uťÍu ol)ltC Cl:oniuma],)ga6e' chodník jeleními parohy; 
cntriá)tung v.ývoz líhu, z ně- -f)orn roh jelení; vraní nož
hož nebyla zaplacena dávka kaj -fuf) laĎ; -idJluamm 
spotřební; ~-r!lffltn!,! v,vpu- kui'átka bílá, kozí brada 
štění, vynechání;l11itf,)_!afiullfl bílá. 
vypustiv (-ši, -še); vypou- ~irie proso; Cll!Í)iiífte _ 
štěje (-íc, -íce), vynechav proso vyluštěné; -l)anMet 
(-ši, -še); vynechávaje (-íc, obchodník prosem; -flampfc 
-íce); ~-1taljmc odstranění; stoupa na proso; -f1td)t něr. 
-ncf)ntťlt odstraniti; -rau. perlo vina, tuberkulosa skotn. 
melt odkliditi s cesty, zpro- ~irten-bricf pastýřský list. 
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,~iftologie nauka o tka
nivech, tkanivosloví, histo
logie. 

~)iitodelt-marcchistorický 
malíř. 

bWocifd) dějinný, histo-
rickÝ. 

(lÚ,-fcden vedřiny. 
~ii;c-pcaD stupeú horka. 
~obc hoblík; _bauf hob-

lice; -maidlinc hoblovačka; 
-idlmicb kovář hoblíků; 
-fv iiuc hobliny, hoblovačky. 

bobCht hoblovati. 
{Jod) vysoký; adv. vysoko; 

I)l'l)cre lllieil)m vyšší svěcení; 
I) ol) cr 1. f. olíerfter @eric\)NI1)of! 
vysoký c. k. nejvyšší soude! 
lIl11 l)ol)ť\l @elb ipielen hráti o 
veliké peníze; ~o!)m @e\1Jalt 
(vis major) neodolatelná, 
nepřekonatelná moc; !)od}fte~ 
Wuílmají nejvyšší výměra, 
částka; maximum; bas !)oc!)fte 
@ut svrchované dobro; l)oc!)fte 
Beií svrchovaný čas; 1m l)od), 
fim @rabe na nejvýše; L)od)ftens 
nanejvýš. sotva; -Ild)teu vy
soce si vážiti koho, čeho; -gar, 
tcu velice si vážiti čeho. 

~jOdl-adjtuug hluboká n 

veliká úcta; g-adjtuug$-bOU 
uctivý; -amt velká (mše); 
slavné služby Boží; ..;balyu 
dráha nadzeull1í; -bau 
stavba pozemní, budova; 
stavitelství pozemní; -bau. 
eouilcuctiolt stavba pozem
ní; -bau-faď) odbor pro 
eta vby pozemní; odbor sta
vitelství pozemního; -bau' 
hmit pozemní stavitelství; 

. -bau -):irojcets - pralt plán 

n návrh n pl"Ojekt stavby 
pozemní; lJ-bctagt leti
tý; _boot$mauu dělmistr; 
_bcutjdjmeiitcc velmistr řá
du německého; -bcud'-ha
tum-ftcmpc! po". spoř. razítko 
(denní) velkopísmenné; 
-bcuď-gciauug topení na vv
soký tlak; -bcuď-tuitiarču 
vyvýšené iniciálky, protla
čené velké písmeny; -bruď~ 
pceffc vyvýšený tisk; -ci, 
cunh frm. kolmovejčitý. 
kol~ooválný; -gebtcgc vy~ 
soke horstvo n pohoří: 
g-gdcgeu vysoko položený 
n ležícÍ; g-geucigt velice na
kloněný, blahosldonny; 6_ 
gmeigteft co nejblahosklon
něji; fJ-grabig vysokého 
stupně; -grabigfcit vysoká 
stupiiovitost, veliká' síla; 
-gO{~ oklestky; vysoké dří
ví; vysoký les; -laub hor
natina, vysočina; ú-fiib, 
lidj veleslavn.)'; -mcffc = 
_am!; -OfClt vysoká pec; 
-ofcn-aulagc vysokopecní 
závod n huť; -ofcn-bdricb 
vysokopecní dílo 11 tavení; 
-ofeu-gaie vysokopecní ply
ny; -ofcu-gcfdlc tovaryš u 
vysoké pece; -Ofcu-lttciftcr 
mistr u vysoké pece; -ohm~ 
fdj~d)t .~acht( ovk)a vysoké 
peCl; -ofttcr hut.ník u vv
soké pec:; lJ-orttg Pl·jeh;\.
zející s hora II od vVš
šího úřadu, vysoký, s ho
ra, nahoře; -partecee stav. 

nadpHzemí, vysOk)- pHze
mek; -t.lhm prostranstv;; 
-prima zboží nejlepší n nej-

pl"eclnější jakosti; _ccdjtcď 
!cane. kolmý pravoúhelník; 
-ccuaiffancc přísná renais
sance; fJ-cotl} živě čer
ven}', na~hový; l)_retl) ge' 
í~rlit nachově zbarven.)'; 
-ruf provolání slávy; -fdjufc 
vysoká škola; -ic\)ufe fiir 
i.8obencuftur vysoká škola ze· 
mědělská; -fdjiiIcr poslu
chac vysoké školy; -lommcc' 
motta! parný letní měsíc; 
-flúd hazardní hra; g-ftiim' 
mig vysokokmenný; -ftap(cc 
vypínavec podvodný; -ftap' 
{critt vypínavá podvodnice; 
-ftclhmg vyvýšení; posta
vení ve výši; g-tciidjtigc 
Stul) krá va dlouho březí; 
-bct't'atlJ velezráda: _UCl" 
ciitgcc velezrádce;' g_ucc' 
riitl}crifdl velezrádný; _bct', 
fdjluf$ be~ ~ou\)ert~ krátké 
uZlwl'ení obálky; -tuaIb 
vysok}' les; -Iuaffcc povo
deú, rozvodnění; -tuaffcr' 
rataftcopgc pohroma povod
iiová; g-luofJIgcliocCtt vy
soce blahorod}!; fJ-luiicbig 
velebný, v~ledůsto.iný; -Iuiic, 
bcu veledustojnost. 

~iid)ft - aU$maf; nejvyšší 
míra; !J-bcfteucd nejvíce 
zdaněný, nejvíc poplatný; 
-bctrag nejvyšší suma; 
-COUr$ burs. nejvyšší kurs; 
-lItcugc největší množství; 
g-pccfi'ÍttHdlc$ Zlťed)t právo 
ryze II v.ýhradně osobní; 
-í.lt'ei$ nejvyšší n největší 
cena. 

4)odl3Cit svatba. 
~oďHeit$-au$t'idjtUltg vy-
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strojení svatby; -utUiif-n~ 
ccu3 povolení hráti 'při svat
bácll. 

,\jOďcc hrb, hrbol, vypuk
lina; (&joler) hokynář. 

4)iid'(cc hokynář; -tuagc 
cejoh. váha hokynářská; -Il.la~ 
gen hokynářský vůz. 

4)obc varle. 
4)ohett-lad' šourek. 
4)of dvůr; -bau·bhecthm 

dvorní stavební i'editelst.ví; 
-bcamtc(c) dvorní n dvorský 
úředník; -beMcuftcte(r) dvor
ský služebník n zřízenec; 
-bcfbiCC maj etník dvora, 
dvoí'ák, láník; -bud)bcuďcc 
dvorní (knih)tiskař; -bud)' 
bcud'crci dvorní (knih)tis
kárna; -budjgaItecct, _budjó 
galtuug dvorní účtárna; 
-bltdHiartuug$-bcamtc(r) ú
ředník dVOlTlJ účtárny;_burg 
dvorní hrad; -liurg-tgeatcc 
dvorní divadlo; -bltcgtuadjc 
dVOl'l1í hradní stráž; -capíau 
dvorní kaplan; -taffa-budj, 
f)aHuug$-amt účtárna dvor
ní pokladny; -bamc dvorní 
dáma; -bctcet dvorní dekret· 
-bicucr služebník dvorní; 
-bicuecfd}aft dvorní služeb-
nictvo; -bicuit - -pcl'foualc 
dvorní personál služebnv' 
-fciedid)fctt dvorní slav: 
nost; -gcbiiube dvorní budo
va; !aiierfic!)e~ -gelJaube císařská 
dvorní budova; -!Jalt dvor
ní hospodářství; -fa UUlt Cl' 
dvorní (finanční) komora; 
-famutcc-hCtcctdekret dvor
ní komory; -fammcc-obU. 
gatiou dlužní úpis dvorní 
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komory; _fammet -íltoett· 
tatot prokurator dvorní ko
mory; _fammet-tatg rada 
dvorní komorv; _fammet· 
tlice-íltocutatOt náměstek 
prokuratora dvorní komory; 
-fiimmetet dvorní komod; 
-faujlei dvorní ,n dvorská 
kancelář; _fau;{et-l:Icetct de
kret dvorské kanceláře; 
_fucdjt kočí, nádvorník; 
_friegs-liudjgaftuug dvorní 
vojenská účtárn~; ,-faget 
dvůr "idlo vladarske; -(e· 
ljcn-geridjt dvorský mansk~ 
soud; _IcfJeu-tafel dvorske 
(manské) desky; -Hcfcraut 
d vorní dodavatel; _mat· 
fdjaU dvorní maršálek; _met, 
ftct správce dvora; vycho
vatel; hofmistri -ujtlea~t 
rovina dvora. uroven na
dvoří: _ltotm'a-tage dvorní 
dny ~oremní; _Viid)tet ná
j emce d V01:U; _quadict-Itl~, 
feu d vorm ubyrovatelstvI; 
-tatl) dvorní rada; _tallm 
dvůr, nád vOl'í; _tedjuuugs' 
fammet dvorní komora ú
četní' _reettrs stížnost do
voladí; -telíe cesta dvora 
(dadaře); -fdjattííl~der dvor~ 
ní herec' -1ecrctar dvorm 
tajemník'; _fidjerl)ctts-l:Iicuit 
dvorní služba bezpečnost
ní; -fílHaf-foub dvorní fo~d 
nemocniční; -ftaat dvur, 
dvol'anstvo, komonstv?; ~:~ 
(([crl)Od)fte _ftaat ne.]Vyssl 
dvůr, dvol'anstvo; -itaat~
(tufltlau\) náklad na mJ
vyšší dvůr; -ftaats: m!~~ 
lageu výlohy na neJvyssl 

dvůr; _ftaats - liebieuftuttg 
místo o služba u nejvyššího 
d\'ora; _, u. etaats-\)rttdcrti 
dvorní a státní tiskárna; 
_" u, etaats-llaubbudj dvorní 
a státní l.ří ru ční kniha; 
-ftaf(mcijtci dvorní podkoní; 
_jtdle dvorsk)' úřad (mini
sterstvo); -tafel dvorské de
skv; _telegtamm dvorní te
legram; -titel dvorní titul; 
-trauet dvorní smutek; 
-luaf1edeHuug dvorní vodo-
vod; _Itloguuug nádvorní 
byt; byt do dvora; -~ag{· 
amt dvorní výplatna; -3tt· 
lage dvorní přídavek. 

l)offcn doufati; - fajim 
slibovati; oU l)offen f)aben míti 
naději v'č, moci očekávati co, 

fJoffeutHdj bohdá, snad, 
doufám(e), že.,.; jak dou
fám(e), jak očekávám(e). 

''Joffmatms-ttoílfcu kapky 
Hoffmannské, 
~offmmg naděj e; auf el. -

l)aben nadíti se čeho. 
~offnuttg$-bal! na,dějn,é o 

pokusné n rozvedne dIlo; 
-fauf koupě věci nadějné; 
-ort nadějný o rozvědný 
předek, naděj~á stř!~a,i 
-idjfag pokusny o nadeJny 
překop; g_tloUet '.l3unl't hor. 

nadějné místečko. 
~iilje výška, výše; yyvý

šenina; mil 3-m auf glctÚ)er -
jdu vyrovnat.i se komu čím, 
b)'rti komu čím, v čem rove~; 
(gnt\á)abi~1111g iu ber _ \J011 3\l.)('t· 
l)unDert 5holleJ1 náhrada dvou 
set korun, dvě stě korun 
náhrady; _ ber '.l3reije výše 

cen; _ be~ 3ht~iutc(i výše ú
rokové míry; e\l.)ige _ neko
ne('iná, neóbmezená .věčná" 
vtška ; ~ie ffiiiďlaljl;r;ifjen cr, 
rctd)tCl1 'ole _ ))011 3\l.)citanjenb 
Sťwnw ,;"plátky dosvtoupily 
sum:>: (mlnm) n d?,;,rsily su
mu (uhrn) dvou tlSlC korun; 
~11 b,ie '7 \l.)acf)im vzrůst(at)i; 
tll 3tCl11ltÚ)er _ dosti vvso ko . 
-(u)maf! míra na ~ýšku: 
l'níra v,3,šky. ' 
~ogeit vznešenost; vyso

ká hodnost; svrchovanost· 
V Ýliost.; -s-tedjt výsostné 
pl'!ívo. 

~iir)elt-rage poloha vvš
ková; -madc známka v'{'š
kyj -mcifcr výškoměr: 
-me,(fllug měí-ení v},šky. ' 

~of)cr - ,g~ge!t ber 'l3rdje 
bun, fltou pam cen. 

gii6Cteu-orts na vyšším 
m(~~~, ll~ vy;~~ místo, u 
VySSI stolIce, vyse. 

,Oo!)! dut.},; _e :IJaá)3tegel 
haky (které se při pokrývání zavěšují 
na. latě), prejze (když jsou bez nos'u 

a. kladou se p,ouze na háky); _ť @affe, 
_cr Weg UVOZ, 

~ob{-lilttt důl, bÚllě; -cífeu 
dlHé železo; žlábkové dláto 
žlábnÍk; žlábkový vrták: 
-gfas - giiub(er obchodník 
vydut.ým s,klem; -A{a$·ijiittc 
skelna hut na vvduté sklo' 
-gfas-mnrCt maÍÍř vydutéh~ 
skla; -gIa$fdjfeíf' u.llSoHet. 
tucd brusírna a leštičskS' 
závod vydutého skla; -'!)ij.J' 
vm-lii:ider pekař oplatek' 
-fcfJCe výžlabek, podlmlell;a: 
podběrka; _fd)íe c-r ®1inté 
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žlábek; -fabelt dutý náboj' 
-{~iite vJ,žlabek; -maň dl1t~ 
mlra (na tekutiny n na sutiny)· 

.... mnň -giinbCcr obchodník 
dutS'mi měrami' -mciňel 
žl~lmík; -j.JCrfe~ - er3cuger 
vyrobce vydutych perel: 
-tmou dutina, prostOT dut"(·: 
-iíltcgd v,yduté zrcadlo: 
-fl'ieii elut)' hrot; -ftrafi~ 
úvoz; -Itlcrf krytina kůrko
v~ j hytba prejzová; ,;..3i egef 
kurka, pre,jz, hák (mi! cinem 
,pafen) v;' f)of)tc :vaániegeL 

~iigrc dutina; jáma; díra 
brloh; jeskvně.' . , 

~ii'!)Iu1t$" dutina. I 

~o'!)lt . uškleb, úšklebek, 
posklebeh; hana" potupa; 
-gcnidjt posměšná báseň. ' 

'!)i.ignClt (3.) vysmívati se 
komu; rt. _ VZd0rovati čemu 
neábati ~eho. 1 

~Or-fd)ltlb dluh z rukv 
(věřitel mUl'í si pro pozadavek Pi'ij;ti 

k dlužnÍkovi). 

.IJo,Icn (Cl.) jíti pro co, při
nesti co; 9JCeta[e au~ ber ~rbe _ 
dobývati kovy ze země' 
3. _ zajíti pro koho, vzíti kOho'· 

fiáJ cl. - utržiti si co; ef. ~ 
taSfen, I~oslati pro oěco, dát 
prmeRtl co. 

''JoUi:inbet -UCti djtattbun~ 
holelldrové (za)šroubel1l 
spojka šroubová. ' 

.~iiUen-ftein lApis. 
''JOUUttDet, ~ohmbet bez: 

-mad dřeň o duše bezová'; 
-f djltltllltnt bezová houba. ' 

-'John ramenice; vod. stav, 

stativo; loděnice. 
42* 
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gofogca~fJifd) vlastní ru
kou psaný, vlastnoruční. 
'~O{5 dl-ívL dřevo' strom' 

les; Ťor;tmaflig geiÚ)l~gene$ : 
dříví po lesnicku kácené: 
_abfiiIIe otesky,nátoň, třísky, 
piliny; _abgabc dávka (na) 
dí-id; _aMegc skládka dí'íVÍ; 
_abftoďungs-bcrtrag smlou
va o mýcení lesa; _abtticb 
vymÝ,tění lesa; < ;-a,UIUcif1tu,g 
poukazka na dnvl; _arbet' 
tel' drvoštěp, dřevaí'; -art 
druh dÍ"Íví n dřeva; -aafbe' 
luagtUuIJ uschování, scho
\"ávání dříVÍ; _uufid)id)tCt 
,;kladač dříVÍ; _au$bau dře
věn.~7 výstroj; _au${ageu, 
anftaH závod pro vykládání 
dřevem; _an$liinneu vyha
zování dříd na břeh: _aus> 
fd)luemmc náplavka;' -bafJu 
cesta lesem, cesta pro dříví; 
_ban dřevěná stavba; setba 
stromů (lesníc],); _bau-onta
meut dí'evěná stavební okra
sa; _baltet dřevař; -bcatbci
tung$-majd}htcn-fabtif to
várna strojů na zpracování 
dřeva; -lieilal'f (s)potr-eba 
dHví; -beftaull porost dí'ev
ní, dl-eviště; dříví; _{le, 
ftoďuug obrost, porostění; 
_Megcrci ohyhúrna dřeva; 
_bHnf)auet í'ezbái'; -bla$
htftrumcutcu - Ct&cnger vý-
1'0 bce dí-evěných nástro.Jů 
dechových; _biiDcn-fJiiuMer 
obchodník dí-evěnými pod
lahami; _bode dřevová 
kůra; _bottiď) káď dřevě
mi; _briuguug doprava dří
vÍ; _bringuug$-ttJel'f zaÍ'Í-

zení na dopravu dÍ'Íví; 
_btl.nW~ dřevový bronz; 
_ccmcnt - Dcďet pokrývač 
di'evov.}·m cementem; -ce
mcltt-ct~eugct vS'robce dře
vového cementu; _ciga' 
tcttcu-fl,Jtl1lm-Ct;cugCt ·vý-
1'0 bce dřevěných špiček na 
cigarety; _cuHut setba (les
ních) dřevin, setba lesní j 
-bad) dřevěná stí'echa; -bc
l,Jutat dřevo V}' deputát, de
putátní dříví; _Dtagt-fabtit 
továrna na dřevěný drát; 
_btcd)$lCt, _DtCgCt soustruž
ník dl'eva; _Dl'tufctci dl-evo
tiskárna; _cggcn - et~cngCt 
výrobce dr-evěuých bran; 
-etnfafiung dřevěné oblo
žení, dřevěná obruba; -cifig
fubtH továrna na Mevov.Ý 
n dřevný ocet; -crttad 
výtažek ze dřeva; -fiillcn 
porážení II kácení dHví; 
-fiiUct dl-evorubec, porá
žeč dHví; -fafcl' vlákno 
dřevové; -fafcl'-;toff vlákni
na II vláknovina dřevová; 
-fafcl' - teill'id}c koberce 
z vlákna di'evového; -fen) 
pole (při playbě); -HaDCl' sval, 
mosor, žilky v dřevě; -fla
hcr-íla.piel' (frane. papier de 
boi s d'érable) dřevný papír 
žilkovatý; -f[of1, -fIof1c plť, 
vor; -f!ofJc voroplavba, plav
ba dhví; -flofien plavení 
dříví; -fHij)cl' plavič, dříví; 
-fIof1 - giinMel' obchodník 
dřívím plaveným; -fiitllc, 
ruug doprava dříví i -fot
men-er;;cnger v.í-rohce di'e
věných forem; -fcaifcl' kru-
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žič dřeva; -fl'cbeI lesní pych; truhla; -ffaftcl' sáh, sáhový 
_fl'culerlesní škůdce; -fitI)l'c rám na dHví; -Uaubcu sbi
povoz II vůz II náklad s dří- rání dH ví; _Heiu -l)iiuMet 
vím; -gabcl-mad}cr vSTob- obchodník dřívím v malém' 
ce dí-evěných vidlí; -galem- -luo.pf-formen-f)ihtblet ob~ 
tcttC-IUatCu dl-evěné zboží chodník dřevěnvmi formami 
ozdobn(ick)é;_garteuohrada' na knoflíky; -tňo.pf-giiuhlét 
_gas-fabtil továrna na plyn' obchodník dÍ'evěn\'mi kno
ze dříví; -gefiif1-fabrH to- flíky; -Togle dřevěné ublí; 
várna na dřevěné nádoby' -foglcu-brettuet uhlíř; -roIj< 
-gefIed)t-hlatClt-~iiuhfcr ob~ íeu-btiquct$ briketv II cihly 
chodník dí-evěným pleteným dřevěného uhlí; "-fogleň< 
zbožím; -~eijt clřevový líh, gihtb!et obchodník dr-evě
alkohol methylnatý; -geift, ným uhlím; -!oglcu-god)
{abrU továrna na di'evový l.lfcn vysoká pec na tavení 
hh; -gdn, -gelnel' dřevné; dřevěným uhlím_; -foIjfeu, 
peníze za dhví; -gcriitlj- mctrer milíř; _frauf~cit dr'e
er!euger vS'robce dí'evěného vinka; _, u. Sltil,J.pcu-hlareu· 
nářadí; -gcred}tigfcit právo er~cuger výrobce dřevěného 
na (kácení II porážení) dříví; zboží ajesliček; -fu~ dřevní 
-getujte lešení dřevěné; -ge' (s,vobodný) kuksj -{age dřev
idJirr - ljiiuilfcr obchodník mk; -lager sklad dříví; 
dřevěným nádobím; -gejte' podklad II základ dřevěný' 
I)lmg$ - fojten nákladv na -luull krajina n pozemek 
dHví; -geluiid)$ roštlina lesní; -!egc kůlna na dříví. 
lesní; -geluhmet dřevoru- dřevník; -lege-beijtclIung 
llec; _geluinuttug kácení opatření dřevníku; -lcael' 
dřívíj -gc3immet dveřeje skladač dříví; -leg-jtiitte 
(ve střídě); věnec ev šachtě)· sklad dřevní, ohrada, di-ev
-griiferei právo na trávd nice; -reje sbírání dříví' 
v .!ese; -l)aďcr drvoštěp; -Hefcl'uug$-l.Jcdtag smlou~ 
-f)anllIcr obchodník dřívím, va o dodávání dříví; _< u. 
cli'eval-; -gem paseka, mýť ~ofJrhtilc1t-f)iittb!er obchod
seč; -lJaUCt drvoštěp; -f)ieb ník dřevem a korou tří
porub, mýť; -{Jof dfevnice slovou; -utad)er dřevař' 
clfevárna, dí-evník: -hlt: _maga~itt sklad dříví; -ma; 
íltiigtticrltugs-allftart ústav lel' malíř di-eva; -marl hra
k napouštění II moření n nice lesa; okres obecního 
impregnaci dí'eva; -fa!f dře- lesa; -madierultg označení 
věné vápno; -fammer dřev- dříví; _mat"U trh na dříví' 
ník; -fajten hor. hranice; -mafi = _flafter; -mafie-uot": 
_fcffel' sklep na dříví (dřev- tatI) zásoba hmoty dřevní' 
ník); -njíe dl-evěná bedna II -matcttuI dHví; -matetia~ 



662 

Hett-l)iinhlcr obchodník dře- lář, dračkář: _rÍlme dr'evěnv 
vov,}'mi materialiemi (suro- n prkelln.)' žl'ab; -rilfJre troL1-
-;rinami); -mef)I dřevný prá- ba dřevěná; _' u, íJlol)r-ltle~ 
sek; -melJ(-er~engervýrobce líer tkadlec di'eva a rákosu; 
dřevného prášku; _mejs-fUll' -ronfeau;!> ll, ,3afonj'ten-cr· 
DC dřevoměrství; -l1tobelI~ 3cuger výrobce dřevěných 
madjer výrobce dřevěnj'ch .rouleaux a žaluzií; -rUl1gc 
modelů; -mober dřevná dřevěná klanice; -rutfche 
práchnivina, dí-evný trouch; plaz na (spouštění) dí'JVí; 
_niigcl-er5eugervýrobcehí'e- -fiige pila na dříví; -fiigc· 
bíkú dřevěných; -lUtJ;ung tě- líoď koza na h'zání dříví: 
žení dNví; -patttoffch~r3Clt~ -fiige-jpiitte dřevěné drtiu,Y j 
!ler dí-evěnkáÍ'; _paj.Jicr papír -lamel! semena dřevin n 

ar'evový n dřevný; -papier~ stromů; -fiirge-cr3cugcn'.\'
fioff (fmne. páte de bois) dře- robce dl:-evén<'cli rakví' 
vová kaše na papír; -paJ.1pc~ -fiiute = _cífig; -idJaď)tcf: 
falírif továrna na dřevěnou falírif továrna na dřevěné 
lepenku; -pafficruug pí'idě- krabice; -fdjiff loď na dH vi; 
lené množstvl dříví, příděl loď s dřívím; -fdjhlhcI-cr~ 
dÍ'Íví; -pfCifcl!-cr3cugcr V}'- 3Cl1gcr šindelář, výrobce 
robce dfevěn}'ch d)7mek; (dí'evěn)'ch) šindelů; -jdjfa!I 
-pfeifclt - fdjucibcr rezbář kácení n porážení d:říví; l11)'t, 
dýmek dřevěn:í'ch; -j.1fla1t~ p~seka; Caíl 1ned)t CrB _icf)ragr~, 
3Cu-l)ihthfcr obchodník drev- -lď)Iagc-redjt právo káceti 
nými rostlinami; -pf(afier~ dHví; -fdjlagcu poráženi n 

ftilďd dřevěné dlaždi"kY, bcení dříví; -fdjfcifcrct 
dřevěné špalíčky dlažebné' brusírna dřeva; -idlliff-falí
_j.lf(oďdřevěn}' kolíček; -pivc dl' továrna na leštění dřeva' 
dí-evěná pípa; -pipcn-Dtcl)cr -idmcillcfuujt dí-evorvtectví; 
soustružník dřevěn)'ch píp; -fd)ucillC - mafdJtucu"- Cr3cU~ 
-pipCU-ntlldjcJ: výrobce dfe- ger v,Ýl'obce strojů na 1'e
věn,)'ch píp; -pr!lellt-rcttcru~ ~ání dříví; -fďJltcibcJ: dr'e
et'5cugcr výrobce dí-evěných vory tec i -fdJuitt dřevo
plakáto\'ých písmenek n li- í'ezba n drevolyt; -fď)ltitt~ 
tel'; -pfaufe plaňka dl-evělláj IUC!J:cu - et3cllgcr V}TO bce 
-plat, nátoú, drviště, dře- dí-evěného l'ezanéllO zbo
viště; -prcHHa~icrullg llrče- ží i, -fdJniJ;cr dí-evol'ezbálj 
ní cen dHví; -rll{)mClt-cr~ -jdjuitlcrci -IUllrClt -l)iiubfer 
3Cllg~t v,\'l'obce dřeyěllých obchodník Mevěn}'m vyJe
rámu; -rcdjcn-er5clIgcr vý- závaným zbožím; -fdjoPPclt 
robce dřevěných hmuí i -rci· kúlna 11<, dříví, c1JevllIk' 
fCn-Cl'5clIgCl' v)rrobce drevě- -fď)Ul)-Cl'5CUgCl' dřevf.llkitl,; 
n}'ch obručí; -rcif!er šinc1e- v)'robce dřevěEků n dfevá-
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kll; -idjuf)l)iinDlcr obchod- j.lappe lepenka z dřevoviny; 
Ilík (lřevákv n dřevěnky; -Hopicl - madJer výrobce 
-fd}lIf) - madjcr dřevěnkář; dřevěných zátek; -ftof1 halda 
-jd)lt{ - tafe! - er5cuger vý- n hranice dříví; ráz dříví; 
roi,ce dřevĚ'ných školních hor. hranice: -ftl'cďc trať 
tabulí; -idjttP~cu, -fdjupfen dřevná; -itltt5 válení dříví; 
dřevník, kúina na dříví; ,tav nádveř, nadpraží, zá
-fd)ltJanmt houba, dřevo- krov; -tf)eer dřevný II bře
morka; -idjltlCUC pražec dr'e- zový dehet; -tl)ccr - .j.lcdj 
věn:ý; -fdjltlCnUnC plavení dřevná smúla dehtová; -tol'f 
dříví; -idjltJemmcr plavič rašelina dřevitá; -transport 
dtíví; -forte druh Mívíj doprava dříví; -trift plave
dřevina; -1puftcr drvoštěp; ní dříví n dřev n klad; past
-fJ.1au dračka, tříska; -fpau~ va lesní; _trift-aujtuU zarí-

-cr5cugCl' v.)'l'obce třísek (dra- zení ku plavení dHvÍ; -ul)rClt-
ček); -fp ar - uPílarat pří- cr;wgcr výrobce dřevěný Cil 
stroj pl'O úsporu dHví; hodin; _tljpclt-fabrif továr
-fpcbttcUJ: zasílatel n spe- na na dřevěné typy; -uer· 
ditér dříví; -fj,licI -Iuarelt~ lítanď} spotřeba cmví; -ber' 
el';cugcr výr o bce hraček bittbung vaz ba dřev; -bcr~ 
dl'evěn)'ch; -fprit;elt-er5Clt~ bauumtttg Lor. zahrazení 
!let vj-robce dřevěných strí - dr'evěné; _bergo{llcr pozla
kaček; -jpufcu-falírif to- covač dřeva; _bedauf-líof· 
várna na dřevěné cívky; lcitc boleta na prodej dříví; 
-fpuub· btel)cr soustružník -bediiufct (amonfanicr) pro
dí'evěných zátek; -fj:lltttb~ rl avač dhví (kočovní); -l.lcr~ 
IJiiu)){cr obchodník dřevě- ffciuCtungs - altftaIt závod 
nými zátkami; -Ha U kúlna na rozsekávání (a rozřezá
na dí'íví, dřevník; -ftamm vání) dřeva; -bcdol)bmg 
kmen; -ficin-fol)lc lignit; zuhelnění dí'eva; -l.Jcrmcffcr 
-itcfle (iStclíuge) police, pod- měl'ič dříví; -bcrid}fci#-amt 
stavec, sfojan; -jicH-platl Mad pro prodej dr-íví n cli'ev; 
skladiště dříví; -Hift kolí- -bCl'fď)fciflCr ]Jrodavaě dHví; 
ček, 11)'t dřevěný; -fHft· -bcrfďJťtltung sruu; _berj'tr~ 
falírif továrna na dřevěné berer obchodník dr-ívím i 
n,ýty; -ftilďcf-cqcugcr V\'- -borratf) záso ba di'íví; 
robce dřevěn,ých špalíčk{i; -Il.laub srub, cHevěná stěna; 
-ftilďcf - j,lflaficr (die\'ěná) -II.HU'Cn-f)iil1Mcr obchodník 
dlažba špalíčková; -fioff· dr-evěn3'lll zbožím; -Iuclíerci 
iUDuftric průmY"l di'evo- tkalcovství dřeva; -Itlcg 
viny; -ifoff-fabriť továrna cestn pro dři ví; cesta lesU! ; 
na dřevovinu; -ftoff,~uilier -ltlCillC pastva lesní; _0, 
papír z dřevoviny; -itoff~ !.ffictbc· n. í]orjt--\Jrolludclt-
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bC6Ug$tCdjt právo na dříví, 
pastvu a plodim' lesní: 
-tucd roubení, roubenina; 
f'rub; dřevěná stavba; vý
robek dřevěm',. věci ze dře
"\"a; -Illcd -" geuoffcuid}aft 
družstvo dřevařské: -Iucd~ 
:;cug - madjct v\'robce dře
věných nástrojů; -tuorrC'ťt~ 
:;cugCt výrobce df'evěné 
vlny; -tuollc' 11. Sl'fatfj.lauc, 
fabtU továrna na dřpvěnou 
vlnu a hobliny na čištění; 
-3aht hranice dříví; -5auu 
dí-evěný plot; -5Ctt doba 
dělání dříVÍ; -5Cttc! (výkaz
ní) lístek na dříví; -3cug 
<1řevnatina: -!immcr srub; 
(ve střídě) dveřeje; (v šach
tě) věnec; -simmctuug dře
voy,;! výst.roj, vydřevení n 

v'<'dřeva dlllnÍ; -5iuu( cq) 
dřevit\, cínovec; -5u mt pě
stoyání lesů a stromů les
ních, stromařství; -5ltticf)tCt 
zpracovatel dřeva. 

f)o!3cn porážeti n káceti 
dříví; sbírati dříví. 

f)iif6ctlt dí-evěný, ze dřeva. 
SJO{5ltUg dělání n porážení 

dříví; lesík; dříví' 
f)O{3Ultg$-flercd}tigt opráv, 

něný káceti dříví; SJ-tCdH 
právo káceti n m},titi n dě
lati dříví; SJ-' ll. 18c6ug$' 
teálte \lOll .p01a právo mýtiti 
n porážeti stromy a bráti 
lesn i požitky; _, ll. -túft, 
liCtcd}tigt oprávněný' dělati 
di'í ,'i a pásti v lese; SJ-6cttd 
lístek na dříví. 

homme d'affaires ob
chodník. 

llomogc!t stejn orod)', 
f)omiiop!ltiidjet@ejllllbfleit~, 

!u~ee, homeopatická zdravot
nI kava. 

l)Oltctt slušný. 
SJOUtg med; tiirřiidjer _ tu

recký med; -gcttaltfe-et:;eu
gCt v)'robce medových ná
pojů n medovin; -f)auMct 
obchodník medem; -fumcu 
perník, marcipán; -tlluli 
kradení medu; -tuatie plá
stev medu, voštiny; -ltJllffcr 

medová voda. 
f)iii}uifdj posměšnS', 
SJO!tOtllut čestl1}' příj em

ce; čestn}' plátce; poctítel, 
honorant. 

SJOltOtllt honorář, (čestná) 
odměna; -bCllllttc(t) Mednik 
na honorM'; -ticllicní1uug 
placenán honorovaua služba. 

SJo!totat oso ba poctěná, 
poctěný, honorát. 

SJoltoratiolt poctění, ho
norace; -gcliiit počestné. 

SJouotatioteu oso by tříd 
vzdělanějších, předáci, ho
norace. 

f)ouottCtCU uctívati; pla
titi, honorovati; o-u Sllecf)je[_ 
pi"ijmouti směnku na čest n 

pro čest., honorovati směn
ku; c-e lJlecf)llllllg _ účet pla
titi; ncf) _ vypláceti se, vy
núšetij 9cudJbrna míri) uid)t 
[júl1oríert za další vytisknutí, 
za neobjednaný otigk se ne
platí. 

honoris causa pro čest. 
.tlo13fcn - aďct chmelnice; 

chmelná půda i -aulllgett 
chmelnice; -llrOlltll vtmě 

chmelová, aroma chmelové; 
-Ild druh chmele; -iitf) cr 
silice chmelová, ether chme
lový ; -Illt$fuljr V}'VOZ chme
le; -baUeu žok n cícha 
chmele j -blln chmelařst.ví, 
chmelařeníj_baUCt chmelař; 
-bchatf (s)potřeba chmele; 
-tiict chmelové pivo; -tiittCt 
chmelová hořkost, hoj"ká 
chuť chmele, chmelová hoř
Cll1!1; -liíiitc chmelový květ, 
šištička chmelová; -tiohcn 
půda chmelná; půda n sýpka 
na chmel; -cnrtm: = _oan; 
-hllrl.'c sušírna na chmel; 
-ho!he šištice chmele. květ 
chmelový; -hottcu-ctbaucr 
stavitel sušíren na chmel; 
-Ctutc sklizeii chmele; -fcm' 
fct ~esač chmele; -fclh 
chmelnice; -gc!icu pi'idávání 
chmele, cbmelení; -gettiftoIT 
tříslovina chmelová; ~l)anc 
tržnice na chmeli -IlIlHen 
držení n rozpouštění chmele; 
-IlIlUDcf chmelařství, obchod 
chmelem; -liiinilfct obchod
llík chmelem: -l) llt6 prysky
řice chmelovú: _fchu chme
líček; -fchndjclt chmeliček, 
pazoušek chmelový; -Icfc 
chmel ohraní, čef'ání n trhání 
chmele; -mcf) { chmelová 
moučka. lupulin; -tJfllllt6C 
chmelová sazenice; -tllufcn 
úponky chmelné; -rctie 
chmel(ína); _, ll. !Hol)pto' 
Dltcten - f)auhlct obchodník 
chmelem a surovinami; -fllď 
žok na chmel, chmelá!;:; 
-id}lucfclci chmelová sírár
na; -fd)tucfcfuug$· Iluftllrt 
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chmelosírna; -fcí;littg sa
zenice chmelová; -figuict, 
l)aUc známkovna chmele; 
-ftaugcn-l)auMct obchodník 
chmelovými tyčemi j" -luh 
vaření, povařování mladinky 
s chmelem; -untctf)anbfet 
dohodce chmele; -3tcd)c žok 
chmelový, cícha chmelová; 
-3tCfJC!t pěstování chmele. 

~iij.lfltet chmelař. 
~iit - IlPj.llltllt sluchát.ko; 

-faf)igfcit schopnost slyšeti: 
-lall! posluchárna; -tu cite 
(di\lka na) doslech. 

Hora legalis hodina če
kací. 

SJOtDC líska (na hvozdech); 
tlupa; ODere _ hořejší, vrchní, 
hoření líska (u hvozdu). 

ijiitClt slyšeti, poslouchati 
koho; dll 0:cUeg _ poslouchati 
čtení n přednášku; _ jagen 
slyšeti, dovídati se. 

SJotcnjllgclt; cl. \lom 
rotíjen věděti co z doslechu, 

SJiitcr posluchač. 
SJiitetf di 11ft posluchačsb'o. 
SJiittgfcit poddanost, pod-

danství, nevolnictví. 
~ori30Ut ohzor; hor. patro 

dolu. 
I}Oti30utal vodorovný, ho

rizontální. 
SJ ott30ufll{ -cbene ro vin a 

horizontální; -fiithcnmg 
doprava rovinná; -{Ilge vo
dorovná plocha; -Huie \'0-

dorovná čára. 
SJOttU30tlllc vodorovná 

čára. 
SJotn roh; kopyto; -11m' 

bofi (0IJCrr~om) rohatka, 
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rohatina; _ólcutlc jino- .))ojeu - óautl pod,-azek; 
raz, amfibol; -ótlrfteu vlákna -fíla1t1ter-er3cugcr výrobce 
rohová, š"ětiny; -breÓJsler, napÍnaků kalhotových; -trii. 
-brefJcr soustružník rohu; ger šle; -triiger-faflrif to-
-bunfJfiiufe, -fiiu!e pode- várna na šle; -ucrid)!ieilcr· 
brmlÍna I,opyte., podebrané cr6cugcr výrobce přezek 
kopyto; -fiiÓJ~ciu neprav~ kalhotov\'ch. 
kostice; -gctuofflc klenutI ~oipitÍlI nemocnice, špi-
stoupající, kobylí hlava, la- tal. 
butí krk; _ljiiubfer obchod- ~oftiC1t-fliiďcr pekal' ho-
ník rohovinou; -l)aut rollov- stiL 
ka; _fat-lfd-er;euger v:)Tobce ~oteI hotel; -mtltlcifuug 
rohov}'ch pouzder; -fatarrl) poukázka na hotel n do ho
slizotok (z nosu skotu); telu; -t-líiÓJtcr pachtýř ho
-Huft rozštěp, rozštípené telu. 
kopyto; -fuupfe - er3eugcr ~otc!ier hoteHer, držitel 
v.ýrobce rohc.v.ých knofiíků; hotelu, hostinský. 
-fiiffeí-er3cuger výrobce 1'0- ~ub zdvih (ll pumpl); pohyb 
hových lžic; -utafic roho- pístem; zdvihání =2ht~9ulJ; 
vina; -pfattc, -fÓJcilic 1'0- -giirle v}'ška zdvihu, zdvih; 
hová deska; -fd)rot (frane. -\:lumpe zdvihací pumpa; 
cornes concassées) @dpadky -rab kolozdviž: zdvihací 
21 rohu; -Jícber vařič rohu; Lolo; -fal; zdvihací stav; 
-fpiitte -l)íiubfer obchodník _beutH zdvihací záklopka. 

, rohovýrni odštěpky; -ft-lii;cu· ~ltf kopyto; -bcfÓJfag 
crócugcr výrobce rohových okovaní; podkova; -flefÓJlag. 
špičRk; -fpiíicu-ljiiulllcr o b- curs kurs podkovářský; -bc. 
chodník rOhOV\"llli špičkami; fd)(ag!cI)c< ll. ~~icr~cif-an. 
-Watt, -flíitte hor. vrat(ov)iště; itaft podkovái'ský a zvě1'o-
-ulel}- f)iiubfcC ollchodník léěitelsk.\' ústav; -licid)fll!1< 
dob I't kem rob t<'m; -l1icfJ< !cfJt·c nauka podkovai ská ; 
mnrft trh lla rohat}' doby- -licid)Iag - fÓJmictl podko
tek; -Uicf)-jcud)c nwr roha- vMj -flcfd)(ag-jd}ufc škola 
tého dobytka; -vicfl-tuageu podkovái'skáj _< u. ~ttr> 
vůz pro rohat." dubyték;! fďjmieb podkovář a ho
-1l.HtfCU· f)allbfcr obchodník! jič koní; -cifeu podkova; 
lohov.ýl1l zboŽÍm. -cifcu-ausflicguug vyskru-

(1ilrucf rohlíček. žení podkovovité; -ei;elt< 
~omtm!l únor. flogCtt oblouk podkovovitý; 
lJorrCltD hrozn)', strašný. ~-eiicufiirmigcr 5Eogen ob
IQOl'if Hoví, houšť; hor. louk podkovovitJ", maurick.v 

nepravidelné zahnutí, žíly n arabsk.\'; -eifeuruub-flogclt 
do v."še; ,tav. horní okraj zdi. klenbov}' oblouk podkovo-

~iifte - .))ll1tbC-

vitý, klenbový pás podko
VO\'ý ;-eifcu-fď)cauueu-Ct< 
3cugec v}Tobce šroubů na 
podkovy; -cifeu-fpiil-b09Clt 
špičatJ" klenbov,Ý oblouk 
podkovovitý; -eifcu-jtoffclt. 
cr3eugcr Y}'l'obce ozubů na 
podKovy; -cnt6uulluug zá
nět kopyta; _< ll. (!lrob< 
fÓJmicb podkovář a kovái'; 
-< n. ~aďclt-fÓJmictl podko
vM a sekel'l1ík; -ttagcf
faflrif továrna na podkov
níky n podkováky; -fdHag 
úder kopyta; okovállí; sropa 
kopyt j -fd}micb podkoYÚř; 
_icf)mieb n. ecfm1ieb podkovář a 
kovařj -fÓJmicbc podkol'árna; 
-fdJmicbc-balllllter kladiVO 
podh ovářské; -id)micre-cr< 
acugcr výro bce mazu ua 
kopyta; ->1l.6toUcu-id)mieb 
pOdkovář a kovař ozubů' 
-tritt stopa kopyta; _< u: 
!illageu-fd}micb ]Jodkovář a 
VOZIli kovál-. 

.))iiftc kyčel. 
~iiftcn-gegcllll nadkyčlí. 
,\)u!J~cs'apparat Hughe-

sův stroj, aparát; -pal'Íucc 
druh n sl,oleC'llík na hughu: 
-ttJl,lC1Hlpparat Hughestlv 
"uoj písmenkol'S'. 

~lIlJu slepice; l,uře. 
.))ul)lter -augelt - cutlullr5< 

rer, -augcu-opcratcur vyi'e 
zÍ1vač kuhch ok; -l)iinblcr 
drúbežnÍk; -marU trh na 
,IIúbež. 

ljUfD-Íltlff milostivý; -Ílonit 
uejmilosti věji. 

.))lIIbiguug hold; -s-hepe< 
jÓ)C hoJaovací zpráva (de-

peše); -$-eib přísaha holdo
vací. 

~ii{{e obal, zAkl'ov; pr:-
krov; pokrývka. . 

~íiIfc toulec; cívka; poch
,'a; lusk, slupka, ŠUpiUR, 
opiška; nábojnice, náboj
nička; trubka (ll cigarety);~ cejch. 

ol'ech, objemka. 
.))iificu - fl'iid)tc - f)aublcr 

O hchodník luštěninami; 
-frHd}te-fd)aferd loupárna 
luštěnin; -j.la.\,licr papír na 
trubky; papír na nábojnice 
n nábojniěky; -Iuurm n1r, 

měch ožil. 
f)uman lirlumiln).., vlídný. 
~ltmaltitat lid . ..;kost, lidu

ll1illlo~t. 
.))umallitiits,ul1ftaH lidu

milll,\' n humau itnÍ ústav; 
-tJcrcÍ1t lidumilný spolek; 
-31I.lcd' účel lid!tIl1IlnJ'·. 

,\)umvu!J šálení, šalba, 
mámení. l5alamucr'ní. 
~umtitcr mOl'sk}' rak, ho

nlar. 
~umorar-patúofogic hu

nlOl·ismus. 
~lUtb pes; íaufenber _ blu

diště; haspra \'o%ová (šupka)j 
vou. st. výhon, náhon; hor. 

(.omll) vůz, vůzek, vozik 
důlní; -bag-liau)) obojek 
psí. 

,\)lIubc,va!jn těžná dráha; 
-ballb'll.Iurm tasemnice psí; 
-fl aur, -óriiďe = _Baf)i!; 
.. fiirbctlm!J pi'evozka n do
pral'a vozová; -faf)r-fartcn 
žel. jízdní lístky pro psy; 
-gcftíinge vozíkové lávky; 
vozíkové koleje; -l)ihtbrct' 
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obchodn:k psy; -Juugc kluk 
11 vozíku důlního; _lade 
líste k pro psa; -foili psí 
lejno; -rauf voiíkové lávky; 
-Hiufcr hor. běhač,vozič; 
_odlUuug řád O psech: 
-id)crer střihač psů; -ll'crre 
kontumace psii; _ij)erre an~ 
orbnCl1 prohlásiti kontumaci 
psů; -iteucr dař! ze psů; 
-ftiif,cr = _Hinjer; -Iuagctt 
vozík nR, psa; vůz, vagon 
pro JlSY; hor, di'11ní vozík; 
-5u d)t-attffa!t v,)"chovna psů. 

~U!t~$;fol'f cejoh, k,?hout 
vpoustecl (u kryohlom"u); -.nulf~ 
lIett psinka; -Mdli vztekli
na (psí). 
~tmiled'gulilemtote stov

ka; l)-tl)eiligcr mcaůflaó mě
Htko Rctinné. 

~tmbertiteI setina. 
~Uttgcr hlad; _ Ieiben Iafim 

nechati o hladě, nechati 
hladověti; -toil smrt hla
dem. 

f)uttger1t hladověti. 
~ungcr$-uotfJ hlad. 
~Uttt báňský n těžařský 

vozÍl" hunti -geleiic drážka 
n kolej vozíková; -fauf vo
zíková dráha; -itiifier vozič, 
běh ač. 

~iirile lísa, líska; ohrada 
(na ovce); stavadlo; auf-u 
matam flladovati na lískách. 
~ut (ber) piv. vrchní kvas

nice; _ c-~ @a1lgc~ železný 
klobouk (rudné žíly); bie_ 
ochrana, dozor, dohlídka i 
stráži pastvisko, pastvinaj 
právo pásti na cizím po
zemku; auj ÍJer _ jdu míti 

se na pozoru; -licjai; kožená 
vložka v klobouku; -Matt' 
i1rnďer tiskař vložek do 
klobouků; _etifetten-cr~eu~ 
!ler výrobce etiket na klo
DoukYi -falirif továrna nR, 
klo bouky; -feilcr-fabrif to
várna per na klobouky; 
-fil~-er6euger výro bee klo
boukové plsti; -fif;-luaUer 
valcháí- kloboukové plsti; 
-formen-er~cuger výrobce 
kloboukov}'ch forem; -fut~ 
ter-cqcuger hotovitel klo
boukov~'ch podšívek; -fnt~ 
tet - ;ufd)tteiiler přikrajovač 
kloboukových podšívek; -ge~ 
fíenc kostra (ženského) klo
bouku; -fJiinblcr obchod~ík 
klo bouky; -ftaJ?el-er!cuget 
výrobce škrabek klobouko
vých; -mad)cr kloboučník; 
-madJcr-artHcI-er5cugcr vý
robce kloboučnických po
třeb ; -ftiifi'ler hotovitel 
střech klo boukových; -itltm~ 
vcn'fabrif továrna na stře
chy kloboukové; -berfd)fci, 
ficl' prodavač klobouků; 
-tuarcn - er3cugct v,)"robee 
kloboučnického zboží; -lt1ci~ 
kle pastvina; -IUciocfoub 
fond pastevní ; -~urid)tcr 
upravovač klobouků. 

l)iiten hlídati eo, dohlížeti 
nač; bdíti nad čim, stříci co; 
iiď) _ míti se na pozoru před 
čim, chrániti se čeho i ba~ ?Bett 
_ ležeti v posteli; mid) _ 
pásti dobytek. 

~iitcr hlídač; -Orklnltllg 
řád pro hlídače. 

~iitte huť, tavírna; barák. 

o~iittcI"\t1agc1t lel. služební 
vuz. 

~iittelt-acticn-bcreht akci. 
jový spolek hutní; -amt 
hutní úřad; -atdagc hutní 
závod; -arbeitet dělník 
hutní, hutník; -llufjdjer do
zorce hutní; -ban hutní 
práce; -betrieb hutnictví, 
provozování hutního díla: 
_bruiler - Iailcn - red)uUltg ú~ 
čet hutní b,ratrské pokladny; 
-Cr; hUtlll ruda; -fabtieat 
hutní v.<'robek; -gai! hutní 
host, těžal' tavící rudu v cizí 
tavírně n huti; -gcgenitanb 
hutní pl'edmět; in aflm @e~ 
Id/oitm iiber -gcf]enfHillbe \'e 

v.~ech hutních záležitostech 
n oborech j .;..gC\t1ctfc hutní 
závodník; -Bcluetfjd)aft hut
ni závodl1lctvo; -ge~iifJc 
hutní náčiní; -golil hUlllí 
zlato; -í)crr maJ etník hutí' 
- htai'vi d)aft hu tnÍ bratrstvo; 
-futtbC uauka o hutnictví; 
-IcfJcu povolení k hutím; 
-mcifter huťmistr; -proiluct 
hutni v.ýrobek II produkt; 
-raud) (arjeni!le lSame) ky
sličník n anhydrid arsenový' 
-raltd)ftaut4ctt vleklá otra: 
va. arsenikelll (u skotu následkem 

p."oi poblil huti); -fd)mcf3-liud) 
hutní (taYÍřská) kniha; -iH" 
bcr hutní stříbro; -berIUa(, 
tnug hutní správu; -\t1ctf 
hutní závod, huť; -íucds' 
couceffiolt koncese n povo
lení k hutím; -Iucfen hutni
ctví; -6CttcC hutní lístek (účet 
pro hosta hutllího); -1itt$ 
hutní činže (poplatek z hutí). 
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~lJilraltt hydrant. 
l)ljoranfiid) hydraulický. 
~llilroecl'f)aht$ hlaváč. 
~1)i1roteďJnifcr hvdrotech-

nik, vodní technik: . 
~lJbro-tl)Ctllpie léčení vo

dou. 
~ljgiclte zdravotnictví, 

zdra vověda. 
fJljgieuifd) hygienický, 

zdravotní. 
~lJmclt blanice, blána pa-

nenská. 
Hyperaemia překrvení. 
~lJpcrbC( hyperbola. 
1I1Jl,lcrboHfd)hyperbolick,)". 
{)lll'otfJedctte e;d)uliI dluh 

na uemovitosti ležící n vtě
len\' n knihovní. 

,~lJfJotf)cf hypotéka, zásta
v", nemoVltáj -abfaiínng$' 
ct'ffiil'1tug prohlášcllI o upu
štění. od hypotéky; -bcr" 
fd)rctlitmg upsálJÍ hypotéky. 
v ~,lJl'otf)cfllr;altíegtut!l ulo
zelil ua hypoteku; -anlCfJCU 
hypoteční zápůjéka, zápůj
čka na nemovitost; -altlltc(~ 

bUltl't~" 1:. U;mgcftaltnng$: 
gefd}afi (m stno!) hypoteém 
opovídací a pi·eměií.ovací 
J-ízení j -anjtaIt hypoteční 
ústav;_anltJcjfuug hypoteční 
poukázka; -cautioit hypo
teční záruka II jistota; -cau' 
tlo!ts-uríltuben listiny o hy
poteční záruce n kauci' -cre~ 
bit úvěr hypoteční n ~lemo
vitostní; -crebit-abtbcihmg 
oddělení pro úvěr hypo
teční; -badcfJen zápůjčka 
hypoteční II na nemovitost; 
-badclicns-ncfd)iift jednání 
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o hypoteční zápůjčku; hy
poreční zápůjčka; zprostřed
kování hypotečních zápůj
ček; -Dadefjcn$-Tiiď~afjlultg 
spi!lcení zápůjčky na nemo
vitost; -DadcfJc1tS-5inlClt ú
roky ze zápůjčky na nemo
vito,t; -Dadel)cU$-bCmtitt< 
lCt zprostředkovatel zápůj
ček na nemovitosti: -Dade
f)cU$-botiÓJiijfc záÍohy na 
zápůj~ku hypoteční; -ctWi, 
Tlntg hypotec:ni prohlášení; 
-foTbcmug pohlAdávka hy
poteční n zjištěná na nemo
vitosti II knihovní; -fOTDC' 
Tlmg$-tateu splátky na po
hledávku hypoteční n knihov
ní j -gfiiubiget hypoteční 
věí-iteli -Hage žaloba hypo
teční j -faiteu hypoteční 
bJ'emena; -lniodtiit knihov
ní n hypoteční předGost; 
-TcdH právo zjištěné hy
potékou, právo hypoteční; 
-TegijteT hypoteční rejstřík; 
-tCntcn - fď)ciu Jist na dů-
chody hypoteční; -fÓJufb 
dluh hypoteční II na hypo
téce (na nemovitosti) po
jištěný n knihovní; -iÓJufD< 
!ter hypoteční dlužník; -ft, 
ÓJcrfjeit jistota hypoteční n 

nemovitostní; -l1d)crjfclhmg 
zjištění hypoteční II na ne
mo vitosti; -i1erfďjtcibun~ 

hypoteční úpis; -i.letjď}uf' 
I:UUtg zadluženost hypotéky; 
-i.lerttag smlouva hypoteční 
n o hypotéku n o zástavu 
nemovilostní; -61ujcu úrokv 
hypoteční. ' 
- fj1lpotl)efaTiiď)c$ ([ertiřicat 

certifik:'tt hypoteční. 
.fjljpotl)efcn-bant hypoteč

ní banka; -banf-pfaltDbdcf 
zástavní list hypoteční ban
ky; -bnd) kniha pozemková 
n hypoteční; -ccrtifícat hy
poteční certifikát; -Datlcl)cu 
zápůjčka na hypotéku; -bo
cumcut, -htfttulltcnt hypo
tečllí listina; ~-frci bez dlu
hů hypotečních; -).Jfaltb< 
bticf zástavní list hypote0-
ní; -rcgiitcr hypoteční rej
střík; -fÓJcht hypoteční list, 
list na, hypotéku; -berciu 
spolek hypoteční; -i.leriÓJrcio 
liuug úpis hypoteční, úpis 
hypotéky. 
.fjljpotfJcf$-auf[afjuugvzdá

ní se hypotéky; -licitelhmg 
zřízení hypotéky; -crlucitc' 
nmg rozšíření hypotéky. 

,~ljpotljcfe podmínka, do
mněnka, předpoklad. 

Hystera (@e!Jiinl1utter) ma
terník, děloha. 

~~itetifÓJe$ iffiei6 žena hy
sterická. 

.fjlJftctic hysterie. 

Jr. 
~ear ideální, pom~Sln;ý .. , 1-~~eeUtiolt pomyslná n ideál-
0Dcaf-col~cnrrcn5 lCleal111 111, e~ek;1C~; -geliiir pomysl
pomyslna konkurence; ny II ldeallll poplatek: _gIlU$o 
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dali clt-ftcncr ideální n po
mvslná domovní dal'í třídní; 
-ftcmpcf kolek pomyslný; 
-ftcmvcl-gcbiiT pomyslný n 

ideální kolkov}' poplatek; 
-ftcmpcf-lJcT3CiÓJltt$ seznam 
pomvslných n ideálních kol
ků; ':'jteucr pomyslná n ideál
ní daň; -5iltsjteltCT ideální n 

pomyslná daň činžovní. 
311ce myšlénka, nápad, 

představa, pojem, ponětí; 
idea; řiF _ utkvělá myšlén
ka n pr·edstava. 

iDecU = iÍ)ea!; _cr IJfntf)eH 
ideální (pomys~ný) podíl. 

3DCCU - bctlUttrnug zma
tenost myšlének, pomate
nost pojmů. 

3Dcutifíeatiolt stotožňo
vání. 

il!entifidcrclt stotožňo-
vati. 

3Dcutifidcruug sto tož-
nění. 

tDcutiiÓJ totožnj", iden
tický. 

3bcutHiit totožnosti iióer 
Ílic _ ergeóen fid) 'llnjtiinbe o to
tožnosti vznikají pochyb
nosti. 

3Dcntitiits - bCjciÓJuung 
označení totožnosti, -liiiÓJcl 
knížka totožnosti n průkaz
ná n průvodní; -eoujtatic' 
TUU!1 zjištění totožnosti; 
-fařtc Jist totožnosti n prů
kazní: -jtClltpeI pečeť totož
nosti; -ffclltpcf-uuter!agClt 
podložky pro pečeť totož
nosti; -3cuge svědek totož
nosti; -jcttgniS yysvěclčení 
totožnosti. 

id est (i. e.) to jest. 
3biOltl zvláštnost mluvy, 

nMečí, podnářečí, řeč kra
jinská; l>eč, jazyk. 

3Diot blbec, nevědomec, 
hlupec.. . 

3Diotcu-auftaU ústav pro 
blbé. 

3Diotismus blbost; zvlášt-
nost n svéráznost jazyková. 

3DOl modla, obraz 
3gnottlut nevědomec. 
3gnoralt5 nevědomost, 

nezllalost. 
ignorietcn nevšímati si 

čeho, neuznávati čeho, nechtíti 
věděti ° čem; nevěděti, ne
znati čeho. 

ignoti nulla cupido če
ho oko nevidí. toho srdce 
neželí; čeho neznáme, po 
tom nebažíme. 

.s:Uatiou v~esení, přine
senl, donesenI čeho kam. 

HlegaI nezákonný, proti
zákonný. 

3ffcga!itiit nezákonnost, 
protizákonnost. 

iUegHitn nezákonný, ne· 
spravedlivý; _e~ stínÍ) nele
gitimní. nemanželské dítě 

3flcgithnitiit nezákonnost, 
protizákonnost; illegitimita; 
nemanželskost. 

3ffibcraIisntu$ nesvobo-
domyslnost. 

iHímitietclt neomeziti (ce
nu). 

iHil1ltiD neprokázanj"; _L 

CUÍltullijC1l neprokázané stvr
z8nky. 

3íhmtinatiotl (sla vnostni) 
osvětlení. 
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,~Hhtfhm mam, pí'elud, 
blud, klam, 

HIU10tifd) illusorní, klam
ný, zdánlivý; planý, nicotný. 

,3ffujttatiou obrázek, vy
obrazení, rytina, illustrace. 

,31htfiratiOltS -llCUa tis~ 
ilustrací: ti sk s ilustracemI; 
-farbc iliIstrační barva; -ta< 
řcl ta bulka ilustrační. 

,3Uuitr l!tor ilustrator, vy
o brazo ,'ac. 

irhtftticrcn ilustrovati, vy
obrazovati; dělati (kresliti, 
malovati) obraz k čemu; ob
jasniti, vyložiti, vysvětliti co. 

,3mitatiott napodobení; 
padělek; imitace; _ \)on Sťo· 
ralIen u. C§:líenóettt imitace 
korál!"l a slonoviny i -S-G:llC{< 
ffciu-cr3cugcr výrobce imi
tací drahokamů. 

httHtcrctt napodobiti, na
podobo\'ati. 

,3mmatticu!athm im(m)a
trikulace, zápis do matriky; 
_S-fd)cht imatrikulační list, 
zápisní list. 

immatricuHcrcu zapsati 
do matriky, im(m)atrikulo
vati; hnl11atricufierier jffiajljlClt 
znak ev matrice) zapsaný. 

,3mmaitieulictttttg = SU1< 
matticulation. 

,3mmatticuHctlutgS - gc< 
bUtCtt zápisné; -s-fd)eitt list 
imatrikulační. 

immcl1iat bezprostřední. 
,3mmcbiat-liefd)wctl1C bez

prostřední stížnost; -ciuga< 
be bezprostřední n přímé 
podání, bezprostřední n pří
má žádosti -tlJ.ltftcUttttg bez-

prostřední n přímý rozklad i 
_Ílodrag bezprostřední n 

pHmé ptednesení (žádosti)_ 
htmtcttfutabc! nezměrný, 

nesmírn". 
imtttei vždy, stále; )1Ja~ 

auc!) _ cokoliv, buď co buď; 
\Die _ geartete \Riicť[id)ten j aké
koliv n jakéhokoliv zPll sobu, 
ohledy; _wii1jteUll trvalý, 
oteu) btálý, na vždy; _\1Jčil)rente 
J)auer trvání na vždy; _\Diií)~ 
tenb )1,)ieberfeí)reube :i'etftuugen 
plnění, konání, dávky (um) 
stále se opětující (opakující). 

,3mmiifio zavedení, vpu
štění. 

immoliil nemovitý, ne
hybn)'. 

.3mtttoliiIat-cteMt nemo
vitostní úvěr; _c~ceuthl1t 
vedení práva n exekuce na 
nemovitost; _geliiir popla
tek z nemovitosti; -ubet< 
ttugulIg pí'evod nemovi
tosti; _bctutogClt majetek 
nenlC,\'itý, jmění nemovité; 
_t1JCtt cena nemovitostí. 

,3umtoliHiclt nemovitosti; 
_liejl~ držení nemovitostí, 
nemovitý majetek; -touto 
účet z nemovitostí; účet o 
nemovitostech. 

hllmotalifd) nemravný. 
,3mmotalitiitnemravnost. 
,3mmuuitiit zaručená o-

chrana, chráněnost, ne
dotknutelnost; osvobození 
od berní n dávek; immunita. 

,3m~atic!t5 nedůtklivost. 
,3ttt~eguo ital závaznosti 

povinnost; zástava; záj em, 
zabavenÍ. 

G historii bouřlivého roku 

poučíte se výborně knihou R. MARŠANA: 

v _ 

Cechové 
v • 

a emCI 

roku 1848 

III a boj o Frankfurt, 

~~·lllustrováno!· .~. 

-Odbírejte! ~ '* ~ Čtěte! 

Seši t za 24 kro 

Nakladatelství J. Otty v 
Karlovo nám. č. 34. 

~===. ============::=::::!J 
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,impcrfcct nedokonaný, 3mpfuu!l očkov,íní; -s-
nehotov,'. uus{ugc výdeJ I\a očkováni; 

3mpcrial-fono císařské -s-5I:ttgnh~ vysvědčení očko
folio; -format císal'ský for- vací; -S-5tUtlUg povinné n 

mát; -j.laptcr císařsk)' (vel- nucené očkování; přímus 
k)') papír. očkovací. 

impcrjoultI, impcrf41ltcIT impficicrcu vplésti, za-
neosobní. plésti koho do čeho; zahrnovati, 

3mpcrfoult{ - routo účet v sobě obsahovati. 
neosobní. impHcitc zabaleně, zavi-

3mpetraut žadatel; ža- nutě, domyslitelně, po 
lobce. smyslu; spolu, zároveň. 
~mpctrat odpůrce žada- 3mj,l{oratious - berfu1jren 

teluv; žalovaný. řízení implorační. 
3mpf-auftaft ústav očko- 3mpouberafliIicu impon-

vací; -ar3t očkující lékař; derabilie, věci nevážitelné. 
-ausltlcifc výkazy očkovaCÍ, impoj.1uliir neoblíben}'. 
vý kazy o očkování; -!}cfĎJiift3'mIHltt dovoz, přívoz; 
očkování; -gcfcí; zakon o dovážené zboží; -artifcI 
očkování; -iujtitut ústav zboží dovozné n dovážené 
očkovaCÍ; -joUrtta! očkova- n přivážené; -bcbinguugcu 
cí denník n kniha; -Hite podmínky přívozní n dovoz
seznam očkovaCÍ; -h!ntp1je ní, podmínky dovozu; -gC< 
látka n lvmfa očkovací; fdiiift dovozný obchod; 
i-pflidjtig "povinl1" k očko- -fJllubcl obchod dovozný; 
vání; -j,Hldc, -puitcI nešto- -f)iinD!cr dovážeč; obchod
vice očkovaná; -priimic ník dovozným zbožím. 
pl'emie očkovaCÍ, odměna 3'ntpotíCttr dovážeč, im
za očkování; ~rCltitcn3 od- portér, (clovážející obchocl
por proti očkování; -fdjcÍ1t ník). 
vysvědčení očkovac{; -itoff ttttíHlrHerett dovážeti (zbo-
látka očkovaCÍ; -ifoff(gcluiu- ží), importovati. 
Uttngs)anitaft ústav pro vý- impofant velikolepý, zna-
robu očkovaCÍ látky; -Itlcfcu menitíT. 
očkování; -5cuguis vysvěcl- im~offiIicI nemožný. 
čení n list očkovaCÍ, vysvěd- ~m"Ol't poplatek, daň. 
čenÍ o očkování; -~Itlaltg 'U '/o' 

nucené očkování, přím us impotcntnemohoucný, ne-
očkovací. statečn}', impotentní. 

itttpfcn očkovati; yštěpo- Impotentia. neschopnost 
yati. pohlavní, nemohoucnost, 

3'mpfHug očkovanecj -iu nestatečnostj _ coěundi ne-
očkovanka. schopnost ku souložení; 
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_ generandi neschopnost (ku) 3uaetillitiit nečinnost, po-
plození, neplodnost. staveni mimo činnou službu; 

3milriignatiolt obtěžkání, bezslužbí. 
oplodnění; impregnace, na- 3nacl:lificat stavení, vý-
p~št~ní; louhování, napou- stavnost. 
stem (dřeva atdJ. . 3nangriff-ua~mc početí, 

3m.ptiiguiet - cmjttid) - of zacetí čeho j _ ber 9Iu!J(iif)rung 
impl'egnacní olej. l'on íBauljerfteUungen započetí 

imjn-iiguictcu obtěžkati, se stavebními opravami; 
oplodniti; nasytiti, napustiti, zahájení stavebních oprav. 
lmpregnovati. 3uauilJtud)-uaf)me zaba-

3m13tiiguientug = Smprag. venÍ, zauj etí j použití; potře
nation; -$-uujtalt impreg- ba; vyžadování; domáhání 
nační závod. se jet. o1inebie!JjčilIige_ berUnter· 

3mptefatio vyjednavatel, l.iebórben erf)ebeu vyšetmi eo ne-
podnikatel (divadla, koncer- používaje (-íc, -ice) při tom 
tů), impresario. nižších úřadů j vyšetřiti eo 

Imprimatur budiž vy ti- neobraceje (-íc, -íce) se při 
štěno. povolení k tisku. tom k nižším úřadům; _ ber 
im~ltbet nedospěl)-. , alltOl1omen íBef)i!rben žádost za 
,3mj.lnbediit nedospělost.I ;;polupůsobení samospráv-
3m~mg popud, podnět" ných úřadů; _ ber menicf)lid)ťll 

pobídka; náraz, postrk. i 9frl.ieit'lfrajte upotřebení lid-
imputabilis pÍ'Íčetn'-. ,i skýeh pracovních sil. 
Imputabilitas, 3mpllta·! htatticuHCtCU vtěliti; po-

(iiHtiit příčetnost. i tvrditi (zákon) i uzákoniti. 
3mlmtution pl'jčítání. i 3nurticuHcttmg vtělení; 
imillttiercu přičítati, pii-I potvrzení (zákona), uzáko

čísti. za vinu klásti komu 00'1' nění. 
iníftaul:lc tdu moci, bS,ti iuauguticnm zahajovati; 

seč, i předpovídati, věštiti. 
tn v( e); im bel)crblicf)eu 9Iuí· " 3nbuuuaflme pl'edsevzetí 

tmge z úředního příkazu;, n podniknutí stavby. 
tm morf!el)enben v předcha- ,3nbegtiff (bon @5ad)en) sou
zejícím v předchozím (člán- bor, souhrn, soujem (věcí); 
ku odstavci); ill '13eriol1 osob- 111it_ ber Stoften i s útratami, 
ně: útraty v to počítaje. 

in. (,kratka) = incl. = in-. iubcgtiffcu zahrnuje, po-
clusive v,četně. jímaje (y eo). • 

3nabfafHlriugl111g = 9fb· ~nbetrad'jt-ltalJmc v:e~l 
falh,f!rin(\Ullg. v uvahu j mlter _ uvazuje 

illaťtcptabef nepřijatelnS'. (-íc, otce). 
lllaett!.J nečinn}'. inbdreff v příčině čeho. 
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. illlictticli-fc~elt započíti, htcil:lcnt náhodu}'; po
spustiti, uvésti v chod n v po- stranní, pobočný, vedlejší. 
hyb. ,3uetbeu3 pHpad, nahodi-

3ttbettieb-fci;uug začetí lost, míhoda j dopadání, 
zahájení výroby, dopravy vstup; -faH zvláštní událost, 

atd,; uvedení n vzetí do služ- příhoda; -frage nahodilá 
by; - Í)e~ íBerglNrfe~ početí otázka; -ftrcit mezispor, 
s děláním hor, početí s dolo- vedlejší pl'e; -nttf)eH roz
váním, početí těžby (dělání): sudek v mezisporu n vedlejší, 
hor; _ be~ :Bam+'ffcfief~ zapo- : incidenční. 
i'etí práce s kotlem; _ e-r htdhtierclt náchylným 
<!ifellbaI)ll zavedení dopravy býti, kloniti se, ch}'liti se 
(vozby) na železnici. k čemu. 

,3ubettiebftelhmg = 311líe= I Í1tdujillC včetně, v to za-
tnebje(31111g. hrnuj le, v to počítajíc. 

3nbtuul:l-getatf)eu be!) ,8u" lllcognito na zapi·e.nou. 
ge~ ,ol, vzněd vlaku. 311co{at$-ta~c taxa za u-
U1~afeufaúe! nevypoř-íta- dělení inkolátu (tuzemství); 

te~l1y. . -betIcif)lUln udělení tuzem-
tltCatCCnCten uvězniti, stvL 

zavl-íti koho, 3ncommol:litiit nepohodlí 
,3l1cal:uat-Hcc nachový je- obtíž, nedlOdnost. ' 

tel. incom.pact nesouvislý. ne-
3ucaffant výběrčí, inkli- celistvý. ' 

sant. _o. _ . v V' v htcompdeut nepříslušný, 
3ncal1l\t vyberel n sbera- l1epovolan~', neoprávněný, 

tel peněz; pf'íjemce peněz. nekompetentní. 
.,3uca[fo sbírání n pl'ijím,á- ~ncomvetcn3 l1epřísluš-

III penez; 311111 _ 6ered)tlBt nost, nepovolanost,neopráv
oprávněn}' k Pl'ijímání pe- něnost; _ be~ @ericf)te!3 ne
nězj c011l11liiiioll('l1.'eijc!3 _ ko- přL,lušno::;t soudu; -etUtcl:lc 
misionál'ské inkaso n ,"ybi- námitka nephslušnosti. 
rání penězi -bv~ClmtC1ttc 90- ittColtf~(l1tellt nedůsledný. 
klady pro pl'lJetl penez; 31tCOlqCq1tClt~ l1edůsled-
-gejďJiift obchod výběrčí n no st. 
v}'běl'lIý n illkasní j -paplet in continuo lat: neustále, 
papír v}'platn,)'·; -l.Jl:OlliftOlt nepřetržitě, souvisl". 
provise z vyb(í)rání n z in- Í1tcoutrict'en pJ-irovnávati 
kasování; -fpCfclt útraty n inkontrovati; iucol1triert uUb 
náklady vybrállí n inkasní. rid)tig l!efl!uí:en inkontrováno 

Incendiarius žhár. a správným shledáno. 
Incestuosos kn-esmilník; 3ncoutricnmg porovnání, 

osoba zrozená z krvesmilství. srovnání, in kontrování ; bie 
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_ \tlurbe ge.pfíogen inkontrová· 
ní bylo provedeno, bylo in· 
kontrováno. 

,3ucoutrieruug$· aU$\tJct$ 
výkaz o srovná(vá)nÍ účtii, 
výkaz srovnavací j -cfaujd 
doložka srovnavacÍ n inkon
tračnÍ j -bateu data srovna· 
vací n inkontračnÍj -l.lormerf 
záznam inkonlračnÍ; -U01> 
fdjrift předpis o srovnávání. 

~neo1ti.Je1tien~ ne"lušnost, 
nezpůsob j nephležitost. 
~neorporatio1t přivtělpní, 

inkorporace; zápis n pI'ijetí 
za člena. 
~ltcorporatiou$·gebíir zá· 

pisné, poplatek za zápis 
(mezi členy gremi.); -iďicin pi'rj l· 
mací n inkorporační list; 
-i.Jcrtrag přivtélovací n in
korporační n přijímací smlou
va. 

iucorl.l1.lr!crcu vtěliti 00 do 

čellO, při vtěliti co k cemu, slou· 
čiti co , čim; htcor.por\ert~(i Be> 
neficinlll pl'ivtělené n inkor· 
porované obročí. 

,3ucorporiel.'tmg =~ Smůl" 
.poration. 

tncorrcd nesprávl1)', chyb
ni'. nepře sn}'. 

,3neorredOeit nespráv-
nost, nepI'esnost, chybnost. 

inconraut (@eíb, .warm) 
neběžn}'r, neplatný. 

incrinthtierctt vi ni ti, ob· 
viňovati koho Z čeho; iltCl'ill1i> 
lt\erter ~rtifeí závadn}', ínkri
l1linovan.\' článek; incrim\, 
liimc .paltbfuug!3\l:'Cije závadné 
n vytýkané jednání. 

,3ncuft,lat vinnik, obvině
ný. 

in de bite nepovinně, bez· 
důvodně. 

Indebitum domnělý (ne~ 
existující) závazek, indebi
tum. 
~nbCCCn5 neslušnost. 
~nbcmuifation náhrada 

škody, odškodnění. 
~ltnCntttitiit náhrada ško

dy, odškodnění; beztrest
nostj inden1llita (parlamen
tární). 

hlllcpcu))cut nezávisl}\ ne
odvbh',. 

SnLÍepcnbcn5 nezávislost, 
neodvislost. 

~ltllc~ ukazatel, seznam, 
re.ist,Hk; obsah; _ liber '.)3er, 
jOllafcollten ukazatel osobních 
úč tů; _ iiber bie '.)3fíege6efol)lc, 
UeH ber Clllllufat\i)Clllffiaijcncafjen 
se:.mam svHenclI n poručen
ců hromadné pokladny si
ro tčí; _ iilicr bie 3m e\d)ct, 
ftCflltll!) fiir !;M ,8oflNria9ren 
eiu!lefalli}teJ! Urfunbm seznam 
listí" c1ošJ)'ch k účelu zjiště·
ní celllillO j ec1náuí; -bugcu 
arch seznamov.ý n obsaho vý; 
_{;ogeIl 3nr Cllie~cClltCll·\)ůrlll~r, 
fUllG al'~hy seznamové n ob· 
sahové k záznamu kviescen· 
tú n osob na odpočinku; 
-lind) kniha seznamová n 

ob,-;aho\-áj seznam n obsah; 
-fUfjťcl.' rejstříkvedoucí, se
znamáí', rejstříkář. 

,3nbicatoť sestavovač (in: 
dexu), hotovitel seznamu; 
,tr. ukazovaě, udavatel (u par· 

ního stroje>' 
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,3ubieatorcu - beiftcffnug 
přidružení, přidání (k ruce) 
sestavovače seznamu. 

,3nbidcn indicie, známky, 
:%J1amení, příznaky, okolnosti 
vzbuzující podeZÍ'enÍ, piHa
hy; o -b~ltJ!i$ a.ůkaz nepřím,Ý 
n putazny, dukaz ze zna
mek, důkaz nasvědčovacÍ. 

inMctereu sepsati ukazo
vatel (index); za·, vpisovati, 
zaznamenávati do ukazova
t"le (indexu); oznámiti, o
hlásiti; ukazovati, udávati, 
naznačovati. 

,3ltllteietultg oznámení; 
naznačení,zaznamená(vá)ní; 
sděláCvá)ní ukazatele. 

lndicium známka, nazna
čení, půtah. 

~ubienit·fterruug Í)Olt mca~ 
jcf)ineJ! uvedení stroje ve 
službu. 

luDiffercut nevšíl1lavý, ne
tečný; nestrann}'; lhostejn)'i 
_ť @feid)gemidjtěfoge volná po
loha rOV110vážná (u vah atd.!. 

,3nhigcuat indigenát, do
movské právo, příslušnost 
zemská, občanstvÍ zemské; 
-$·ta~c poplatek za udělení 
domovského práva; -s-i.JCt~ 
!ei~uug udělení domovského 
práva. 

,3uÍliguatiou rozhořčení, 
rozhorlenost, nevole. 

~1tbigltitiit nehodno st. in
dignita. 

,3tthigo·bIuu modř indy
chová; -':t~cnger výrobce 
indycha; -c~tt'oct ,'ýtažek 
indychovÝi _pOPlCt' papír 
indychový; -priiparatett> 

fabrif továrna na indychové 
přípravky. 

iUbire,ct nepřímj; ;--ť 2[6, 
ga6en davky nepl'lme; .e 
lBefteuerung uložení nepřímé 
daně; nepřímé zdanění. 

,3nbifdi-gefb indická žluť; 
-tl.ltg indická červeň. 

,3nlli$crctiou nerozvaha, 
neskromnost, indiskretnost, 
nešetrnost. 

iubispcufabcI neprominu
telnf'. 

inDibibttltI jednotlivý, 
zvláštní, osobní; dle pova
hy; individuální. 

,3ubibibual- fttU~Ici - .pan' 
fď)alc osobní kancelářský 
V'vměrekj -paufdjo{c osobní 
výměrek; -priiChutuat-ttus' 
\tJcis individuální předchozí 
výkaz, předchozí v,ýkaz po
dle osob; -reď)t právo indi
vidnální, právo osobnL 

tUbil.lihuaHjiercu j edn otli
viti. rozčleniti, odlišovati, 
individualisovati. 

,3nbii.Jibnantiit individua· 
titaj osobitost, zvláštnost. 

htMi.JinucU = inbillibna[j _e~ 
Beieud)tnng~' ll . .\ťau3fet·.pauiC\Jare 
osobní výměrek na osvět
lení a kancelář; .e .pan~~ 
claffenftclter-re.partitiůJt rozvrh 
domovní daně třídní podle 
osob; _e~ ~nterefje osobní zá
j em ; _cr \.)3ralilllinar·all~\uei~ 
předchozÍ výkaz podle osob. 

,3nMi.JihUltnt osoba, jedno
tlivec, osobnost, člověk. 

htbOfcut necitlivý, neteč· 
n}'; nesnášeli V}'; lenivý. 
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~uhulett~ nevšímavost, ne
tečnost, lenivost; nesnáše
livost. 

indorsando na rubu, ru
bopisem. 
~tthorfat rubopis j _ auf 

Umjď)lag ulíel' tie (ílleifeřofteu.) 
S2iquibatiou rubopisem na obal 
likvidace (cestovních v-(-
loh), viz té, Exhibit j _ auf 
Umj~rag ulíer bie ~illgalíe fammt 
5Seilagcu rnbopisem na oba
lu podání s přílohami; 
-auftrag příkaz n nařízení 
na rubu n rubopisný(é); 
-6eridJt zpráva na rubu n 

rubopisnáj -uMe rubopisn}
n indorsátní přípis; -3ufdJrift 
přípis na rubu. 

tttllorfiereu psáti na rub 
č,ho i bas ~~l)i(,it ift jmnmt 5Sei, 
lagen 311 - rubopis(em) na 
číslo jednací s přílohami. 

dosovník, indosatář. naby-
vatel rubopisem. . 

htllUfficrett = htbojjamet1, 
íÍeren. 
~ubufficrultg převedení 

rubopisem, rubopisné pře
vedení, indosování; zitpis 
převodu na rubu (papíru); 
- DOll 0rel1l)Jelll = ~rem)Jelall. 
(leftUllg; -s-c[aujcf doložka 
rubopisná n indosační. 

Ílthudcrclt u vésti koho več, 
navésti koho, svésti k čemu: 
Vyvozovati z čeho co; illbllcier~ 
nf 0trollt med. proud induko
vaný (elektrický). 

,Juhucttolt navedení, ná
vod; vzbuzení; indukce' 
-$-Hmlc návodná cívka, in~ 
dukční cívka; -s-firom tel. 

indukční n navedený n ve
dlejší proud. 

~nhttrt prominutí, posho
vění; povolení milosti; in
dult. 

in duplo dvojnásob, dvoj
lno. 

in dorsOl na rubu; _ tei) 
&~[)iBit!3 na rub exhibitu, na 
rub podání n podaného spi
su: - eiue>3 Umfdjlage!3 uBer bie 
5Seilagen bec &):Í)iBit13 na rub 
obalu (na obal) příloh exhi
bitu n podání n podaného 
spisu. 

htbnff aúcf indosovateluý; 
rubopisem převodný. 

,Jnhuffatltcut rubopis, in
dosace; převod rubopisem. 

hthoifamenticrcn převésti 
(směnku) rubopisem, indo
sovati. 

3'ltÍloifaut (ť;)iirant) rub opi
sec, indosovatel. indosant. 
převodce (rubopisem). ' 

-~1tÍlnffatar rubopisník, in-

~ubuftrillf-&ctricb provo
zování průmyslu, průmysl
nost i -cuquetc průmyslová 
anketa; -friidJte výtěžek 
průmyslový, užitky, plody 
průmyslové; -fU~tC povoz 
s výrobky (hospodářsk)'Bli n prů
myslovými) -; -rc~rcri1t industri
ální učitelka, učitelka ruč
nícll prací; ":ort místo prů
myslové j -;ďJufc průmyslo
vá škola. 

~htlluitrie průmysl, těžba, 
těžení j dovedl] ost. vvnalé
za vost; -Ilcticu u'kci~ prů
myslové; -acticu-marft trh 
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akcií průmyslových; -ar. 
licitet průmyslov.\' dělník; 
_artifcI zboží průmyslové; 
věc průmyslná, výro bek prů
lTlysln}'; -au$jtcUuug prů
myslovú o vS'stav~; "-lJa~ 
stavba prumyslova, s,avem 
pro podnik n účel průmyslo
vS' ; -liC5trf průmyslný okres, 
průmyslná krajilla ;-cffcctcu 
průmyslové cenDé papíry n 
efekt~,; -cqcuglttS výrobek 
průmyslný; -ctllliHffctltcltt 
závod průmyslový; průmy~l
né zaÍ'ÍzenÍ; -fadj-fd)ule pru
myslová škola odbornlÍ ; 
-gCgCl1JtllUl:l výrobek.n J;~'~d
mět prumyslovy; -geld)lltt$. 
fcitcr správce podniku II 

závodu príimyslového:_IjaHC 
tržnice vS'robků průmyslo
vých' -ma{cr průmyslový 
maW-'j -obligaHoltclt dlužní 
úpisy průmJ:sl?vé (průmysl?
vých podniku); -ud pru-
111yslové místo; -privilegium 
pr~myslov~ výsada; -ilýufc 
prumyslova škola; -ltaht 
místo prům:yslové; ,-ftJftCllt 
soustava prumyslova; -tt~t· 
tcrm:~tmmg podnik pru
myslový; -tttttcrftii~ltttg~. 
I,JCl:cht podpůrný spolek pru
myslový-; -beteiu průmyslo
vý spolek; -wcd průmyslo
vĚ'; dílo, závod průmyslový; 
-311.lcig odvětví průmyslové. 

htll uifri clí pnlmyslový, 
prltmyslný; _er EMa účel 
prlunyslový. 

~nl:lttftrien- priuifcghtm 
průmyslová výsada_ 
~uehtlHt~Ct - grdfcn ber 

Glegenitanbe zasahování věcí 
do sebe; -fdJic6ctt \lůn m:5ag· 
qon{i žel. sti'etnutí se vozů 
při pošinování; i-Iuirfcn 
pLlsobiti na n V sebe na 
vzájem. . 
,Jttempfal1g-!ta~me přij etÍ; 

-itcUltl1g (ter 2iiďJgeBurell) za-, 
vj'adění (cejehovních poplat
ků) do příjmu. 

htC~igilieI nedo bytn}'-. 
~1tfarribHitiit II eom y lnost. 
il1fam neče;,::~ný, ne;::t::):-' 

hanebný;,J-cal1tCl'ltng(4\:a111e. 
rnng ber Dfjiciere "cum infa
mia") kasace s nectí; zba
vení hodnosti s nectí. 

~1tfatltie pohanění; špatná 
pověst; bezectnost, haneb
nost. 

,3nfmttcrie pěchota; -I1Ul1t· 
tlu;s-cmgmcnfatiUttroznmo
žení oděvu pro pěchotu; -rl!. 
gimcut pěŠÍ pluk; -truPlJcu< 
biuifiott c1ivise pěchoty. 

~ttfalttcrift pěŠÍ voják, 
pěšák. 
~ttfccthm nákaza. 
~1tfedio1t$·fraltfc( 1') n e

mocnÝ nakažlivý II nakažli
vou ri'emocí; -fmttf~cit ne
moc infekční, nakažlivá; 
t-fidJcr proti nákaze bez
pečn.", nenakaziteln}'. 

,3nferiorHiit nižší stav, 
podřízenost; nižš,í n !ll-epší 
hodnota II cena; mfel'lol'lta. 

htficicrclt nakaziti, otra
vovati; illjicierte ~ffecten na
kažené věci. 

tnfiltricrcu pronikati . co; 
vnikati do č,ho; vsakovatI. 
~nfHtrienmg pronikání atd_ 
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,3'nffammabiIien hořlavi- stavební odbor inženýrsk.)'; 
ny. _. ,_co1'ps sbor inženýrský; 

,3'n-ffn1s-btmgen uvedem -fdjnle škola inženýrská. 
čeho do proudu; (roz)tavení. ,3'ltgetcn~ vliv, účast, in-

,3'nfofio formát foliový n gerence. 
půlarchový. ,3'ngetueib (= Cí:lngeroeibe) 

in formaU ve formálním vnitřnosti. drobv. 
ohledu, co do formy, po ,3'ngteMen~ pf-ísada, sou-
stránce formální. částka. 

,3'nfotmation poučení, ,3'ugtemiation přij etí za 
zpráva, návod, sdělení; vy- člena. 
líčení, popis, vyšetřování, ,3'ugtoj'fathm zápis (do 
vyhledávání; _ auínel)men se- knih), ingrosace. 
psati informaci. ,3'ngtoff atlous - bocumcut 

,3'nformatious-bud) kniha doklad zápisn}'. 
zpráv, informační kniha; ~ng1'offatOt zapisovatel 
-butcau poptavárna, infor- do knih. 
mační kancelář; -bcrfafJrcn ingtoifietcn zapisovati do 
řízení informační n vysvětlo- knihy; vyhotoviti co. 

vací. ,3'ngtuCt zázvor. 
tufotmictclt zpraviti n po- ,3'uIHlbctmajetník;_acticu, 

učiti koho o čem; objasniti, -paplete papíry svědčící 
vysvěWti komu co; popsati; majetníku; -redjtc práva 
ficf) - informovati se o čem, majitelů (držitelů). 
důkladně se vyptati nač. tttf}acrcnt lpějící na čem, 

in foro před soudem. tkvicí n obsažený v čem. 
,3'uftage- fteíhtttg učinění ,3'nf)llercuj přívěsek, vlast· 

čeho pochybným n sporným. nost; inhaerence. 
,3'nfuftou nálev; -s-mc~ tu!)acticrcn lpěti na čem, 

tf}obe rmutování záhřevné bvti v čem. 
n infusijní; postup n pochod "htf}afticreu zatknouti koho. 

záhřevný, methoda záhřev- ,3'nfJafticnmg zatčenÍ. 
ná. ~uf}a!t obsah; látka, já-

,3'ufufoticu - erbC horní dro; _ e-r Urfunbe obsah n 

mouka. znění listi"y; bem gan3elt _c 
,3'ugcvorcncr rodák, tuze- nad) v celém znění, cel.ým 

mec. obsahem, dle celého obsahll; 
,3'ugcbraudj·ua!)mc užití. i-lecr, i-los bez obsahu, bez
,3'ugcuicur inženýr; ~lll~ obsažný, neobsažný; l-rcidj, 

tur·_ kulturní inženýr; -afa' i-fd)lucr obsažný, závažn}', 
Dcmie akademie inžen}'rská; I obsahem bohat,,", velevý
-aiftitcnt asistent inženýr- znamný. 
sk}' n inžen}'l'ů v; -bau-fad} tn!)armdj dle n podle (o b-

sa11u); _ ber íEerorbllung dle 
(po rozumu) naÍ'Ízení. 

,3'u~afts-augabc, -au3cigc 
udání obsahu; -bcfuub ná
lez o obsahu; -bcjtimmlmg 
stanovení n měření obsahu 
n objemu prostorového n ve
likosti prostoru; -bC3cidj. 
uuug označení n pozname
nání prostory n obsahu n 

objemu (na duté míře); -fcf}lcr 
chyba (při měření nějakého prostoru) 

V obsahu n objemu; 3ul1iffl. 
gel' _fc~ler dovolená chyba n 

odchylka v obsahu; -regt. 
Her rejstřík, ukazatel obsa
hu; -bctmhtklcrnug zmen
šení n ub:f'vánÍ objemu n 

obsahu (prostorového); -bcr~ 
6cidjnis ukazatel obsahu; 
-bcrfd)tuciguug zamlčení 
obsahu; -Iucri cena n hod
nota obsahu; -&cidjclt zna
me111 obsahu, eLiketa, znak. 

htf}iliicrclt (:rcfegramm 1e.) 
odvolati, zrušiti (telegram 
atd.). 

,3'uf}ibicrnng \Jon :relegram· 
men odvolání telegramů; -s
gcbur poplatek inhibiční; 
-s'!clcgramm odvolací te
legram. 

,3'n{JibHiolt zápověď, za
držení, obstávka; odvolání. 

htf}umau nelidský, ne
vHdný. 

,3'lt~umaltitiit nevlídnost, 
nelidskost. 

htitiatib počinový, inicia
tivní. 

,3'uitiatib - antrag inicia
tivní n počinový návrh. 

,3'ttitiatibc první krok, po-
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čin, podnět, popud, inicia
tiva; _ crgreifen dáti pódnět 
n počin n popud k čemu, na
vrhnouti co, učiniti první 
krok k čemu, zahájiti co. 

~uicdeur injektor. 
,3'ujediou vstřikování; 

vpravení do čeho; injekce. 
,3'UICCtOr vstřikovadlo, 

vstřikovač parní, napáj eč 
kotlovv: větrník. 

Injuria, ,3'ujufÍc urážka, 
pohanění; křivda, újma, bez
práví; volenti non fit inju
ria chtícímu křivda se ne
děje; tll1itHcf)e _ urážka skut
kem; ":auHngc žaloba pro 
urážku n z urážky. 
~1tjuricu-proccf$ pře pro 

urážku. 
iU1UrHis dot\'kaj icí se cti. 
3ltfcuututS·j e~ltltg sděle

ní, oznámení komu ěe11o; zpra
vení koho o čem; líiil 3nr _ ber 
5Bef)Drbe až úřadu bude sdě
leno n oznámeno. 

,3'ufofi -ltaf}mc ~on Cí:ífeden 
vyručení cenných papírů, 
reportováni cenných papírů. 

,3'ufraft-fcÍ/ltug H @eief2eíl 
uvedení v platnost zákona; 
líel)llfí3 _ be~ @efef2et: aby zákon 
byl v platnost uveden; -trc~ 
tcu počátek působnosti; aur 
3elt Í)e~ _treleníl e-t: @eiet2e{\ 

v dohě, co zákon začíná pl'<
so bi ti; biil aur 3dt beil _lreteM 
beil @efef2eíl až zákor:. nabude 
platnosti n začne působiti. 

,3nfllub tuzemsko, vnitro
zemí, domácí kraj; lm _e 
v tuzemsku. 

,3'ufihtDer tuzemec. 
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inliiulIifÚJ dom. ácí, zdejší, I Unícrjuď)llll<1 (Sorral11tíiď)e) vnitř
tuzemský; _e ~cíeÍ2geóllng zá- ní ohledáni; _e lBerfajiullg 
konodárství domácí, tuzem- vnitřní složení n ústrojí; _c 
ské; _e <Staatl3jď)ulbberjď)reióllll' 130ITlinie vnitřní čára celní. 
gen dlu}~n í úpisy domácí, tu- ,;Jltltcte(s) vnitřek, vnitro; 
zemske~ _ IDlillijterilll11 be>i _ll minister-

,;JUlaUll$ - COltjUm tazem- stvo vnitra. 
ská ~v~tl'eba; -paf$ prů~ imtctf]afb uvnitl\ v nitru; 
vodm llst n pas tuzemsky _ e-~ 3afJreB do roka, v roce; 
(pl:O tuzem~ko); -úcdcl)t _ ber bcfte\lCnben ~)cicÍ2e v me
vllJtro~emsky o?chod, tu- zích platw('ch zákonů; _ 12 
ze;l1s~y dopr~ylll;.. st:y;k. v. mConatCll ;af)lóar splatný ve 12 

Hthcgeull pnlozeny, v pn- měsících. 
!oze, p~l~ohou,}lvn.itřL - ien~e hmcdiÚJ vniterný, vnitřní. 
tď) u vmtl" n pnpoJene POS1- " 'v l' vo 

l~m. :um~ -:;rc:uCl, Vl"e y, upn}u-
hmc-l)abcu míti, míti v dr- ny, sra.ecn)·; - \:'crliunten tes-

žení; ,;J-l)afJuug držení; ně. spoJel:\". . 
-f}aftcu zastaviti, staviti '0; l~n~!mnat7Ls ne('p0 )Jme
pi'estati s čím, ustati od čeho; no~ an5, bezeJ~,enn~. 
mit ber ~lll3'a[)[lluq -f)alten se. ~-lt~Utltg pOladek, cech, 
čkati s výfJ!atoú: mit e-r 311 sp~ecenstvo, k.orporace. 
cr!afienben 0:mfď)eibllltf] -9alten <Jn~mU!15 ~ bncf s~anovy 
sečkati s rozhodnutím, jež s1?,ole5"enstv~ n cechu, -Odll 
má být.i vydáno; ,;J-f}aUúng pnsp.e\·ek. cle:la spole~en
c-tj íJí'eier\:'eca.pitale~ zachování stva, -ghch. clen ~pol~cf'n
záložní jistiny; -Hegclt le- s~va ~. cechu, v.-:-u()~fď)nfteu 
žetí uvnitr-; in [dnem @rnllb" pledpl.~Y o p.C:ladClch n.~:e
buď)t _liegenbe íJí'eaWut nemo. ~ho.vm, -ú~~l!?nll stal ~l n 

vitost nezapsaná v knize po- ,t~l os_t~ ,l;,oladku n ~~c.hu. 
zemkové. mottletos odporuJlCl po-

,;JlHlCU-maner vnitřní zed'; vi;1l10sti; ,neúřední. 
-jÓJicl)t vnitřní vrstva; -feite lnoffiClOsum testa~e?l: 
vnitřní strana; -Ivanb vllitř- tum ~estal:11ellt Pc;~USU.11Cl 
ní stěna, ml'UVll! povmnost pnbuzen. 

.,;JnUCt - fmtll vnitrozemí, ské lásky. 
tuzemsko' -faulls-amt úřad in omnibus aUquid, in 
vnitrozem'ský; -faulls - 3of{" toto llih~l ve všem něco, 
amt vnitrozemský celní úřad' v celku mc. 
i-iiitcrrctÚJiid) vnitrorakou~ in or~g. (= i? .o~iginali) 
sk}', domácí rakouský. v prvoplsu, v ongmale. 

imtcr( c) vnitřní; _e>3 ~eliiet ,;JnpfHÚJtnaijmc přijetí sli-
vnitřní obvod n oblast; _e bu povinností. 

------- ---- ----- ------,.--,.'lIIIIIII 
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,;Juquitcut vyšetřovatel, 
vvseti'ující soudce. 

"iuquirictclt vyšetřovati, 
vyptávati se, dotazovati se 
koho. 

,;JuquijH vyšetřo\'anec, ob
žalovall\'. 

,;Jltquffiteu-lianf lavice ob
žalovan}'ch; -fvital vězeu
ská nemocnice. 

,3nquifitiolt vyi'eUování; 
dotazování; inkvisice. 

,;JuquijitioU$ - adc.n vyše
třovací spisy; -gcnÚJt vy
šetřující soud; -{oitcR ná
klady vyšetřování. 

hHmiittodfÚJ vyšetřovací, 
vyšetr-ující, inkvisiční; _e~ 
lBerial)WI řízení inkvisiční n 

vvšetl'ovacÍ. 
"im:otuHercn skládati, S1'O

tulovati (spisy). 
,;JUtotuHeruug bOI1 ~cten 

složení spisů; -$-ptotofof{ 
protokol o složení SLJisů, in
rotulaěni protokol; -s-tag' 
faI}tt stání k složení spisu. 

,;JnljuifithHt$, : att~{~gcl~-
1lctt:cd)mmg suctovam na
kladů inkvisičních, 

ht$-bclonhcrc, htS-bcjOlt, 
bcts (ob)zvláště; -gdJcim 
potají, tajně, potajmu; -!Jc" 
mcht vůbec, obyčé'jně, ve
skrz; -!1cfa,mmt vesměs, do
hromady, uhrnem. 

,;JwHc&cu-ttctClt počátek 
působnosti; aur 3dt be!S _[eóm, 
trcirn!S tc,) @e!rlJc(í v čas, kdy 
zákon začne působiti; -Ived, 
fCliClt uvedení v činnost. 

Insania zuHvost. 

,;Jufaj$ obyvatel usedlý, 
osadník, usedlík; pocestný. 

,;Jni aff cufdJ aft ob yva tel-
stvo. . 

,3nfdJtift nápis, n3;dpis, 
nadepsání; -ftetu kamen 
s nápisem. . 

infcribietclt zapisovati, za
psati. 

,;JufCtibtiOlt zápis, zapsá
ní; -s-fdjt lhůta zápisní II 

k zápisu. 
,;Jtticct hmyz. 
,;Jttfcetcu-ftaf$ škoda zpLl

sobená hmyzem; -vufúCt, 
ctjcnget v\'robce prášku na 
hmyz; -lHiU;cr'l)ihtllIct o b
chodník práškem na hmyz; 
-ld}CíDC1t škoda způsobená 
hmyzem; _l.JcdHget?ubitel 
n ničitel hmyzu; -l.Jctttfgung 
hubení n nič.ení hmyzu; -\JCt' 
tifguug$·gcll.letbe živno.st 
hmyzoničitelská ; -uctít(, 
gungsmittc{-et;cngCt vý: 
robce prostředků k hubew 
hmyzu. 

,;Jufcf ostro';. 
,;JufcU (Unjcf)litt) lůj. 
,;Juf ccat inser( á )t, ná věš!í 

(v novinách), oznam; -liet" 
fagc příloha inserátová II 

návěštní; -gelilit poplatek 
inserční. 

,;Jufcratett-liíatt insertní n 

inserční n návěštní list; -bu, 
reatl: inserční kancelář; 
-vadH náje!u iI:serát~; 
-fanmtlct sberatel ll1sertu i 
-fd)cht lístek inserčnÍ. 

htfcdercu oznau;ovati 
v novinách, inserovatJ. 
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3nfcricrung oznamování 
novinami, inserce, insero
vání. 

3ni crtions-geliiir ná věšt
né, insertné; -foftcn popla
tek inserční,útraty inserční 
n návěštní; _foftcn-lictrag 
výše poplatku inserčního; 
_foifcn-borjÓ)ttfs záloha na 
inserční poplatek. 

~nftcgcl pečeť. 
3nftgnicu znaky důsto

jenství, vyznamenání; od
znaky. 

3nftnuation přičítání, pod
kládání úmyslu; namlouvá
ní, našeptávání; doručení n 

dodání soudní; _s-llocumcnt 
doklad u list o doručení; -s
fd)cin list doručnv-. 

infíntticrclt podkládati n 

přičítati komu úmysl; pl'ipiso
vati komu (na vrub); našeptá
vati, namlom'ati; doručiti, 

zorčí u inspekční úř"clník i 
- liC5irf okres c~~zorčÍ; _llie~it 
sluzba dozorcI; _ergclill.!S 
výsledek přehlídky; _g,ebur 
poplatek za ~?zol' n dOhle~; 
-reije dozorCI cesta; -t~a< 
tigfeH činnost dozorčí. 

3ufpedor inspektor, do
zorce, pl'ehlížitel; _amt do
zorstvÍ, inspektorství; -lic< 
5id okres dozorčí n inspek
torský. 

3nf*,ideut dohlížitel, do
zorce, inspicient. 

lni.\.lidcren dohlížeti, při
hlížeti k čemu, přehlížeti co. 

3 nf*,icier1!u!J . dohl~dk3;, 
dozor uač, prehhdka, preh11-
žení čeho' bie \JOl! ť-r íBel)orbe 
aU{l!lef)enb~ _ bOIt cf. úřadem 
podniknutá přehlídka čeho. 

3 nlpiratlou vnuknutí, in
spirace. 

3ujtaUatcur zařizovač, 
zaváděč. instalovač. dodati. 

3uft1; . l.lertrtlg vsední I 3nftaíIathm uvedení v ú
řad, instalace; zařizení, za
vedení (plynu, vody); i nsta
lace n dosazení; _ in spiri
tualibus dosazení v záleži
tosti n úkoly duchovní; _ in 
temporaliLus dosazení n 

uvedení v světský Mad, ve 
statk)' pozemské n _do~asné; 
_ bolt íDam~f< ll. 5lliaf1eríettllllgíl< 
anfagen instalace parních a 
vodovodních 7.ařízení; -$
foften útraty instalační, za
řizovací. 

smlouva. 
tttfofertt, iufolangc, htfo· 

rodt poknd, jestliže. 
tujo{/.lettt nedostojný, ne

mohoucí n neschopný platiti, 
insolventní. 

3n;olucntion = 3 nj?í\Jcua· 
.3ufoluCtt5 nedostoJllost, 

neschopnost n nemožnost 
platiti. inso~~en~e; -crfI~< 
ruug prohlasem nedostoJ
nosti n illso',vence n nemož
no~ti platiti. 

3nfpcctiou dohled, dozor, 
přehlídka, inspekre. 

3ufpedious- abiund do
zorčí příručí; -beamtc do-

inftaUicrcn uváděti v Mad 
koho; instalovati, zařizovati. 

3uftalHeruug uvedení vú
řad; zařizování, zavádění; 
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instalace; -s - arúcit práce I rUllg odepření opravnych 
in.st~l~čni n zaÍ'izovacÍ n za- pr?stř~dků u vo~volání; -l1!eg 
'·adecI. . j porad ll1stancm; -5ug porad 

fujtanb - ~artCtt udržovati instanční; e-e tm -suge anfeÚ)t< 
co (v .dobrém stavu), uCho-I bare lBeriliguug rozhodnutí u 

vávatI co; 3-lJaftnug udržo-I opatření, jemuž instančním 
vání (v dobrém stavu), ucho- pořadem lze odporovat.i; ber 
vá vání; _f)a!tuug ber :refct'i)011' Ilj,lartei ben -311g bene[)men straně 
anfagen udržování telefonní- odníti pořad inst.anční n prá
ho zařízení; 3-lJaHuugs-ar.· vo stěžovati si; tm _~uge liber. 
licH udržovací práce; 3'-< geo1'bneter @eriÚ)t~f)of sborový 
lJa!tuugs'l'aufd)a{ udržovací soud dle ]Jol'adu instančního 
výměrek, výměrek na udr- představený n nadřízený' tm 
žování čeho (V dobrém stavu); orbel1tlicf)eu -3uge cntjd)etbeu 
3-lJaftnugs - fpejeu výdej e rozhodnouti r-ádným instan
udržovací; -fct,lClt upraviti, čním pořadem. 
připraviti; obnoviti, znovu- Íltftlllt5liÓ) instanční; sto
zříditi; 3-fet;uug úprava, lice, instance (geu.); erft_první 
upravení, opravení, znovu- instance (genl. 

zHzení, obnova; 3-jelJung e-1' 3nftinet pud, instinkt· 
Strafie úprava silnice; 3-< _~anbItttlg jednání bezděč: 
felJllng ÍJeil fD[ef{\a~~arate~ upra- né u dle pudu. 
\'ení n připravení měEdla; Í1tfthtdil.l dle pudu, bez-
3-lct,lnug$ - arbcH práce ú- děčný. 
pravná n upravovací. 3nfiitut ústav; ustanove-

htitihtbi!j naléhavý. ní, zarízení, založení; řád, 
I:nsta:ntia = Sl1fta113; ab _ předpis; _ ber íBiirge1'roe[)r 

alíiollJle1'm osvoboditi pro ne- ústav občanské obrany; f)l!< 
uostatek důkazů. manit1i1'c{\ _ ústav humanitní. 

Jttftau5 stolice, instance; initHuiercn zříditi; vy-
íBcf)iirbe Hftcr _ úřad první učovati. 
stolice. ~nftitttti(ln zřízení insti-

injiallpttiifiig adv. instanč- tuce. ' 
ním pořadem; -1l11iflige Untc1'= 3uititnts-licamte úředník 
o1'bltlll1g podřízenost instanč- ústavu; -voritaub předsta
ní; _1l1iiůigc13 Grl1tjd)eib11l1g\lred)t venstvo, přednosta, ředitel 
rozhodovací právo dle po- ústavu. 
l'adu instančního (patřící). 3nftrabcttr třídič telegra-

3ttitatt~elt - cntliiuDung mů, instradovač. 
zproštěni obžaloby, osvobo- iufirabicre1t cestu vyká
zení; -gang = -3ug; . -/.ler- zati kom~, vypraviti n poslati 
ljiHtuis ber ~eríÚ)te instanční koho; tříditi dle směru, roz
poměr soudů; -berIUCtgc< třiďovati. 
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3nftratlicruug tl'íděnÍ dle instruování spisů poplatko
směru; vypravení koho kam v~'ch; bel)ltiíl _ e-!) :J1eCltrjct1 
pí edepsání cesty komu; _ rohb Ull1 bie geíiiUige ilJlittf)eifunf) 
ber ilJcarjdjrúllte předpis směru ber 115erlaiienid)aítt1acten bet1 9'
cesty; _ tel' :1:elc,]rall1ll1e tl'í- 9c. tienítfrenllblid!ft erjuc!)t žá
dění II rozdělování telegra- dáme, aby nám zapůjčeny 
mů; -s-anitJcijung poukaz n byly laskavě pozůstalostní 
nařízenítf·íditi(roztí·iďúvati). spisy N. N. za příčinou vy-

3ufirudhm navedení, ná- pravení II doložení n instruo
vod, poučení, naučení; pí'ed- vání stížnosti; _ e-Y íBaf)n 
pis, rozkaz, nařízení; il!' úprava cesty. 
"trukce, 3nftrumcnt nástroj, pH-

~uftr1tctiolts - befthmlmn~ st,roj; doklad, listina. 
gen návoclná ustanoveni, ~1tftr1tmctttaI-~Hfe pomoc 
návodné předpisy; ustano- nástrojová. 
vRní instrukce; t-miijiig dle ~nftr1tmclttett - beitnnll~ 
návodu II instrukce tl IJřed- ff)cHe součástky nástrojů; 
pisu; -tiď}ter soudce projed- -bcfimtllfljcHc -lJiinMcr ob
návací; -berfal.lrcn pÍ'Íprav- chodník součástkami ná
né řízení, projednávací H- strojů; -bttď} kniha listin; 
zení; -Ivcg způsob n postup -~iiuMcrobchodníknástro.ii; 
nai·izov.ací; im _l1!Cge naříze- -leljl'c nauka o nástrojích; 
ním, zpllsobem II postupem -rcj.ll'lrntcur správkář ná-
II al-izovacím. stroj u. 

injtmctib poučný. ~ltitmmCltts-6CltgC svědek 
~ltftrltctor učitel, vycho- listinný n na listine. 

vatel. Instrnmentum commune 
htitl'uicrcu zpraviti koho společná listina (dokazo

o cem, seználniti koho S čím, vaci). 
poučiti koho, dáti návod komu, ~ttiubor))iltlltiOlt nepo
instruovati koho; připojiti, pÍ'Í- slušnost, nekázeň ve službě. 
dati potřebné spisy, doložiti infnffieicut nedostatečný. 
co; e-e SEfage _ žalobu prů- ~ufUffidclt5 nedostateč-
vody n doklady opatřiti; nost .. 
bie mil ten <2:ťQclíul1giJacten in~ ~nfuft nájezd, osopení se, 
ftrnierte talíeUarifď)c i)C(lď)lveiiung zneuctění; pohana, potupa,' 
tabelární průkaz vypravený urážka. 
n opatl'en,Ý n doložený vy- ~nfuftation zneuctění, po-
šetí'ovacími spisy. hanění, urážka. 
~ttitruicnutg instruování, iuiuftiercu pohaněti, po-

poučení; pI'ipojení spisů. vy- tupiti, uraziti koho. 

pravellÍ; ol'bllungiJmiiijige _ tel' 3ufuHicmug pohanění, 
@e6iiren(6emefilll1g~)acte í'ádné uražení, zneuctění. 
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~uiul'gcut povstalec. 
~ttiul'rcctiolt povstání, 

vzpoura. 
infurgicreu vzbou,Í'iti se, 

povstati. 
~uful'gierttug = Snjllrrcc< 

Hon, 
~ltt4tbulation vklad, vlo

žení, vtělení, zápis, intabu
lace. 

~utaliuílltioltS - ccrtifieat 
potvrzení n certifikát o vkla
du " vkladní II intabulační; 
-dIlU1CI doložka vkladní n 

intabulační; -gcjudJ ž:í,dost 
o vklad; -fď}cin (@5at2id!eill) 
list vklad]]l; -ta~c sazba 
vkladní; -3cugUts vysvěd
čení o vkladu II zápisu do 
knih. 

tutllbuIiCl'cU do knih za
psati n vložiti n vtěliti. 

~tttllbttnerltltgs - gebiir 
vkladné. 

iutllr! neporušený. 
~lttal'fia vykládaná práce 

z různobarevných prken. 
lutegra! úplný, celý. 
tuteR1'icrcu doplňovati co, 

b.)·ti částí čcno; _ÍJer íBeftallb~ 
tf)eH doplňovací II podstatná 
část II součástka. 

~utegritiit neporušenost, 
celost; bezúhonnost; _ bel3 
meic!)el3 celistvost i·íše. 

~utcffect rozum, vzdělání. 
htteffcctullf, intcffcdudI 

rozumový. 
~lttefffgclt3 rozumn?st, 

chápa vost; rozum; vzdela
nost, inteligence; vzdělanci; 
-blaH věstník, oznamovatel: 
-burclllt, -eOlltj,ltotr popta~ 

várna, dotazovna; -1tla{jf~ 
reď}t volební právo inteli
gence. 

~tttCltllaltt dozorce, správ
ce. intendant. 

3ntculllllttm, ~lttCtttllllt3 
intendance, vrchní dozor
stvL 

3utentlan; - bCllmtc(r) ú
ředník ir;tendance; -Jclir" 
curs učební běh n kurs in
tendantský; -j,lojten místo 
intendantské. 

~lttCltfitiit ráznost, úsil
no"t, vnith1Í síla, int,ensita; 
bie 3Unel)menbe _ bel3 íBerglíalt" 
bctriebe15 vzrůstající intensita 
n úsilnost dolování. 

ilttcufib úsilný, usilovný; 
napjatý, upřený. 
~ttteltthm úmysl, vůle, 

snaha. 
iutcfcalar vložený; mezi

dobný, zatímný. 
~uterealar vsuvka časo

vá, mezidobí; -Ilbfttid) fln. 

vložený, mezitíll1ní odčet; 
-Clttfiittftc = ~1ttcl'cn[aticn 
pr-íjmy mezidobné; -Cht~ 
řihtfte - bCl'rcď}mmg s účto
vání příjmů v mezidobí; 
-fonll interkalární fond, 
fond mezidobných příjmů; 
-friiď}tc užitky n plody mezi· 
dobí; -rcď}ltuug účet za 
mezidobí; -iibcrfdJu1s pi'e
byte k mezidobný II interka
lární; _ber\1.lnUltug správa 
zatímná n mezidobná; -,;ctt 
mezidobí, interkalární doba; 
-~iuicn mezidobnÍ úroky. 

~lttcrenrnrc doba neohsa
zení (místa), doba uprázd-
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nění (místa), interkalár, čas, 3ntereffclt-anlucíjltug po
po který místQ (v třídě pla- ukázka na úroky; -aU$ltaub 
tové) jest uprázdněno. zadržalý n dlužný úrok, ne-

3ntercalaticn mezidobné, doplatek úroku; -alt$itauM
přijmy mezidobné, interka- ccrtificat certifikát n potvr
larie. zení o zadržalých n dlužných 

3nterceheut intercedent, úrocích n o nedoplatku úro-
zakročovatel. ku; -bercdjltltltg vypočítání 

ttttercehiercn zakročiti. úroků; -beredjnuug$tabelIc 
3nterceifiolt zakročení, ~abull;:a pro VY'počít,áváI~í 

prostl>ednictvL přímluva. urok,~; -bl!Ó) kmha uroku 
'.. . _ (-ova j; -qmttltltg stvrzenka 

3Ittcr:;o~l!m~uttcattou$-ftg; n kvitance na úroky: -redj~ 
u~f v prubezna n prevo~?va, ltuug počet úrokový; účet 
na:ve~t; :-Itlng~n v,~gon pn~o I úrokový j -rc!liftcr rejstřík n 

S J1l1jmI, spo.Jeny., -vltl~ďJ1c! I zápisník úroki'l; -tiidftaub 
sl?oJsvaClJkomut:I~acm)pre-1 nedoplatek úroků. zadržalý 
pll}aC n pr~s1!no, ac. . n dlužný úrok; -tabdfe ta-
,mt~rcultt,elfi~ue~ _ Drez~- bulka úroková; -3alJrUltg$~ 

na.bozen~~), mteIko, es~l. líogcu platební arch úrok 0-

mierhtClct;ett . zakazah; vý n pro úroky. 
v opatrovám dátI koho. 3utereifcnt účastník, zá-

,3utcrbict zápověď, zákaz; I jemce, zájemník, podílník, 
cirk. zápověď přisluhovati I interesent; ('llaríei) strana 
svátostmi a konati služby I (sú'·'asměllá). 
Boží; interdikt. I ,3ntcrcffcntcu - gntl)ubclt 

3utcrcfie zájem; prospěch; I polIl edávka pL·díh1 Íků. 
účast( enství); im _ ber 'j3aríei I httcrcifieren zajímati koho; 

V záj~u, ve prospěchu stra-! illtcreijiert súčastněný, účast
ny; ber (g),:cql!ent fiat dll wejenrli" i ný~ 
d)e~ _ an ber jd)leulligen lBonta»~ ! intcúm (pro )zatím, (pro-) 
me ber 'llfiinbung exekventovi zatímně. 
značně záleží na tom, aby ,3ute'Nm stav n doba za-
zájem byl rychle vykonán; tímní, zatímuost. . 
_ beli ~iellitcQ5 zájem služby; ,3utertmllÍ - úerrcdjltuug 
_ an ber 2icienll1g zájem na zatímné súčtování. 
dodávce; _ morae úrolr z pro- intelCÍtttiftifd) zatímní, pro-
dlení; _ll zájmy; úroky; -hc' zatímní, dočasný. 
daratÍtllt (=Ílecíarieríee Sníer" ,3utcrim$ - aU$flUtft pro
eife) opověď lIájmu, opově- zatímní zpráva o čem, proza
děný zitjem. tímní vysvětlení čeho; -ĎC-

itticrcffuut interesantní, fÓ)eih zatímní v3,měr; -bc~ 
zajímavý. itiittguug zatímní stvrzen-
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bi; -ccrtificat zatímní cer
tifikát n průkaz; -clttpfuttg 
zatímní přijetí; -ClttpŤaug$
bejtiitigung zatímní stvr
zenka příjmu; -erlcMguttg 
zatímní vyřízení; -nuta za
tímní účet; -Qltlttuug Rtvr
zenka (pro )zatímní; _quittung 
Ulier a6gefiH)rte @5íenergelbcr za
tímní kvitance z odvede
ných berních peněz; -reď), 
tutltg (pro )zatímní účet; 
-tegiernttg zatímní vláda, 
mezivláda; -fd)eitt (pro)za
tímní list, zatímní stvrzen
ka; -uthmhc zatímní listi
lla; -l.Jcrrcd)uuug (pro )za
tímnÍ súčtování; -3cngni$ 
zatímní vysvědčenÍ. 

tntcr!iucar meziřádkový. 
inter!Ofntorifd)ť<3 UrtT)eH 

rozsudek vedlejší. 
intel'n vnitřní, vniterní; _e 

~afieílcontrdc vnitřní dohlídka 
n kontrola pokladní; _cr lBer~ 
felF vniUní styk n doprava, 

tutcrnattoullÍ mezinárod
ní; _eg lBurcau mezinárodní 
kancelář II úřadovna; _e(\ 'llri, 
i!aíred)t mezinárodní právo 
soukromé; _e<3 stelcgrapl)enreg~ 
lement mezinárodní telegraf
ní l'ád n reglement n před
pisy; _e 2(ó!iiqunt\~3eiclien me
zinárodní zkratky (metr. m,r a 

vah); _c \JJČetercou\)en!iolt mezi
národní úmluva n smlouva 
o míře a váze metrické. 

iutCtuictcu obmeziti koho 

na určité místo, vypověděti 
koho V určité místo, interno
vati koho. 

,3utctuterung vypovězení 
na určité místo, internování. 

,3ntcrmmtiafur internun
ciatum; _$ - jiui~ průvodní 
list internunciatury. 

2nter",elluut dotazovatel, 
interpelant. 

,3utcrpcffat dotazovan}'. 
,3ntcr",effatiolt dotaz, in

terpelace; -$-bcantluortutlg 
zodpovídání dotazu; -$-rcd)t 
právo dotazovací n interpe
lační. 

tuterj.1cUicrcn dotazovati 
se, ptáti se, interpelovati. 

,3ttfcrj.lcUicrtmg dotaz, do
tazování se, int.erpelování. 

,3uter.j)ufatiolt prokládání, 
proklad; padělání textu vsuv
kami. 

infcrpoHereu vsouvati, 
vkládati; padělati text (vsou
váním). 

,3l1tet'j.1ret výkladač, tlu
močník. 

,3nter~rdatiolt výklad, 
vysvětlení. 

v iuterprctierett vy kládati, 
vysvětlovati, objasňovati i 
tlumočiti co; překládati. 

2ntcrpuucttolt rozdělení 
n rozčlenění řady číslic, roz
dělení vět, interpunkce. 

,3utCrtcgUUltt mezivláda, 
mezivládí; bezvládí. 

tuterntóu1t meziměstský; 
_e~ stelcpf)oU11ťÍl meziměstská 
síť telefonická; _e stefepQonlinie 
meziměstské telefonické ve
dení. meziměstská telefoni
cká iinie. 

Interuslll'Íum rabat., dis-
Něm.-česká terminologie úředni a právnická. 
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conto, úroky za mezidobí, ,3ntimathm sdělení, ozná-
úroky mezidobné. mení písemné, vyrozumění, 

,3ntetbaU mezidobí, me- intimace; _ ber (gnljd;eibnnflCl! 
zera, mezičasÍ, přestávka, lióer meCllr~\)erftanbrnngen sdě
interval. le11í rozhodnutí o projedna

Intervalla lucida světlé 11 vch rekursech; -s-bertet 
okamžiky (u choromysl- o~namovací dehet. 
ného). intlmtcrcn sděliti, ozná-

,3ntctbcnicut prostředník, miti (písemně); intimovati 
intervenient. komu co. 

httCtbcnicrcn prostředko- tntofctant nesnáše(n)liv}'. 
vati mezi kým II V č'm; zakro- ,3ntO{etau5 nesnáše(11)li-
čiti v č,m, vložiti se do č'ho, vost. 
intervenovati; přijmouti II ,3uítamuta{ - fJintiÓ)tnng 
zaplatiti směnku pro čest. poprava ve věznici n na 

,3n!Crbcuiecnug , zakro- dvoře. 
č8ní, prostředkování, spolu- ,3ntrigaut úskočník, ple-
působení, součinnost, účast- tichár-. intrikán. 
nění se č,ho, intervence. ,311triguc pikle, pleticha, 

,3uterbcnttou = Snternenií?> intrika. 
rung; llltter _ ber GSei(iU~ange, ,3utrol:luctiou (HS lj3ianer~ 
í'teUten v přítomnosti II za le,) uvedení (faráře atd.). 
účasti důchodkov"-:'ch zří- intuitu vzhledem k čemu. 
zenců; -s-burcau prostřed- ,3numlauffct;cu dání 
kovatelská kancelář; -s- uvedení v oběh. 
forten útraty intervenční II ,3lUUtbatiolt zátopa, zá-
spojené s účastenstvím. pIava, povodeň, inundace. 

,3ntcjfat-cdic dědic ze zá- ,3mmbatious-balttm hráz 
koull, II intestátllí; -crbfo!ge proti povodni; -barlcf)cu zá
posloupnost ze zákona n za- půjčka povodňová; -fonD 
konná II intestátní i -crbrcÓ)t fond povodňový; -gcbtet, 
dědické právo zákonné II -ralJOU obvod ohrožený po
intestátní n ze zákona; -crb~ vodní, povodňový obvod; 
iÓ)aft dědictví zákonné II ze -fcrraiu inundační územÍ. 
zákona n intestátní. 3mmbicruugs-bcrcid} ob-

hltím důvěrný, intimní; vod ohrožený povodní. 
mi! S-m - t\Jerbcn sdůvěrniti ÍltUIl.!iD(C) neschopný ku 
se s kým, důvěrně seznámiti práci, neduživ}', invalidní 
se s kým. \)or bem j3'eiuÍlc _ geroorbener 

,3ntima nitro blána. @lorba! voják, jenž se stal 
,3utlmat sdělení, vyrozu- v bitvě II v poli neschopným 

mění, výměr, intimát. ' II invalidním. 

,3nuaHbc vysloužilec; ne
duživec, invalida. . 

3nuaribcu - alll\.JruÓ) ná
rok invalidy; -auftaU inva
lidovna, dlim vysloužilců; 
-attcft pnlkaz vyslouži
leckÝi -attfuabme přijímání 
in validů; -tlu$Imtbs - pafs 
průvodní list vysloužilcův 
pro cizinu; -Ilcncfichmt 
beneficium invalidské n pro 
lleschopné; -caffc invalid"ká 
pokladna, pokladna pro ne
schopné k práci; -cbe siíatek 
vysloužilcův; -cbibeu~ evi
dence II přehled invalidů; 
-fOttbS - Ilcitrag příspěvek 
k Íondu invalidů; -gcbiirťlt 
platy il1\'alidské; -geliiitcn
tlerrcďJ1Umg (s)účtovúní 
plati'l invalidsk."ch; -gd)alt 
plat vysloužilci'! II invalid
ský; -gc~afHl-atlSltlciS v~'
kaz o platech invalidských; 
-gcljafts-alls~aljrUltg vyp I á
cení n v.<·plata pr'íj mů inva
lidských; -Í)aus in vaIidov
lla; -pcnjiou ví'služné inva
Hdi'l; -pcltjionijt vysloužilec 
invalidní; -Qltithmg stvr
zenka invalidská; -lttfttttt!l 
nadace pro invalidy; -iHf
tungs-bc31t9 požitek nadace 
invalidské; -tmfcrj'tiit;ung 
podpora vysloužilecká II in
validská; -uutCtjuÓ)ung pro
hlížení invalidll; vvšetřo.
vání invalidů; -udunbcn 
listiny n doklady invalidů; 
-berpflegsgcbiit zaopatI·ov
né vysluužilecké n invalid
ské; -bcrfotguug zaopatření 
invalidské; -berltlUubultgs~ 
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6u!agc invalidský přídavek 
za poranění. 

inuaHbicrcu (cin ~eítame!1: 
le.) lleplatným učiniti (po
slední por'ízení atd.). 

,3ltbaHbitiit neschopnost 
práce n služby, neduživost, 
in validi ta. 

,3nbaHbitiits -peufiolt in
validská pense, výslužné 
invalidské; -rcutc invalid
sk,\' důchod; -beriorguugs
fonD zaopatřovací invalid
skv fond. 

.3tttJafiolt vpád (nepřátel
sk}'), nújezd; -s-crjal) ná
hrada následkem II za příči
nou vpádu nepHtelského. 

,3ubectibc nájezd, potupa, 
urážka, nadávka. 

,3nucu!ar(iull1) soupis, se· 
Znll,lll věcí, inventář; svršky; 
- bcr augef)aItenen @e!jCllítčinbe 
;;;ez,n~m ,n soup!s n i!1~entář 
zam'zenych pl'edmetu; _ 
Uber bie ~ll1t~erforbernifie se
znam II soupis n inventář 
úřední ch potřeb; _ iilm ~mt§~ 
gerotWliaften seznam n soupis 
II inventář úředního nářadí; 
- liber G:htrid;tlll1g~ftiiďe seznam 
II sOllpis n inventář nábytku; 
-a{lidJhtjs závěra in ventářej 
-abiďlrift opis inventáře i 
-aufÓ)affuug pořízení inven-
táře II svršků; -anfuaÍ)mc 
sepsání n sc1ělání inventál'8 
(seznamu); -ÚCltCfi3 dobro· 
diní il1ventMe; -licftmtb ho
tovost inventární, věci in
ventární; -!Jud} kniha pa
pisna n inventární, popisník; 
-fiifJrtmg vedení inventáí'<j 

44* 
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u soupisu n seznamu (věcí); 
-gcgcujtauD p['edmět inven
táře; -l.1rotofolI voj. protokol 
o inventáři, popisní proto
kol; -itiiď inventární před
mět; -bcrii1tbcrung~ - auf< 
trag rozkaz na změnu sou
pisu; -tJcrmiigcn jmění in
ventární n sepsané. 

3ttl.lcufllriaf - gegeuftmtD 
předmět inventární u zapsa
ný v sezn81l1U (inventáE). 

htl.lcutarifiercu invento
vati, sezllamenati, se-, popi
sovati jmění, dělati inventář. 

S'ttlJcntarijicruttg sepiso
vání, zaÍ'adění do soupisu, 
in ventování. 

S'ubclltiou v}rmysl, vyná
lez, invence. 

S'uucutur invr.ntura, se
znamenállí, sEznam, popsání, 
popis, soupis; mít bC\: ))1eď)t\5< 
\llofJttl;atber _ fhI) erlíBerffiirť1l 
přihlásiti se k dědictví 
s. právní výhodou inventá
l'e j _ ber S1:anlleieinricl)tltl1fl0< 
fWďe soupis kancelM'ského 
nářadí; -(cu)budJ kniha 
popisll, popisník, kniha in
venturní. 

S'nl.Jcntur$ -IHtfnaf)mc se
psání n zřízeni inventMe, 
seznamenánÍ; -commiffiir 
komisař inventurní; -erridj< 
tuug = _auŤual)me; -proto< 
foH popisní protokol; -rc. 
fuItat v}rsledek inventury II 

sepisování (soupisu); -tJcr< 
5eiď)Ui$ seznam (popisní). 

S'ltuerfiou obracení, obrá
ceni, pořádek převrácený, 
přestavení, inverse. 

~ltl.1ert-~ltďer oel. invertní 
cukr. 

htl.1eftieren umístiti, ulo
žiti (kapitál n peníze kde u 

do čeho); S. mil et. _ u vésti 
koho več. 

S'ntJcftithm investice, ulo
žení peněz do čeho. 

S'lttJeftithill$ - au!cilje zá
půjčka zařizovací u investič
ní (na pf. na dráhy, stavby); 
-lUt$galieu, -au$fagen. V}'
da.ie zaí'izovací n investi
ční; -ca.pttaI investiční ka
pitá!; -faun fond investiční; 
-rOtlD$cffcctClt efekty (cenné 
papíry) investičního fondu; 
-\.Jrii!imtttare rozpočet in
vestiční; -rentc renta (vý
nosl1\' papír) investiční; 
-fďmih dluh investičnÍ. 

S'nl.1cftitur uvedení n usa
zení v úJ'ad, investitura. 

intJigHierc!t dohlížeti uač, 
bdíti nad čim, bedlivě stříci 
u opatrovati co. 

iul.1ofÍJtcrcu obsahovati, 
zahrnovati co. 

hlltlclthig vnitřní, uvnitř. 
illltlicfcrn, hUl.Jtell.lcit po

kucl. 
S'ltltlof)ncr obyvatel. 
S'U3idjt pLl tah; nasvěd

čení. 

S'1I3tneU6 -(jtreit-)cutf djicb 
rozhodnutí incidenční u me
zisporu; -ftrcH mezispor. 

htsiUifdjen zatím, mezi
tím. 

i. ~+ (in l.j3enfíon) v. v. = 
ve výslužbě. 

ipsa. lege přímo ze zá
; po zákonu samém. 
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ipso facto samo sebou.l_aujtart; -f)eHltujfaft léčivý 
ipso jure právem sam}'m, I ústav pro choromyslné; 

po právu samém. -iUiidjter hlídač choromysl-
S'ri$ duhovka; duha; -,per< I n}'ch; -iUejeu věci týkající 

fcn-cl'3cuger výrobce duho- se choromyslných. 
vvch perel; -< Ilne Sdjmd3<1' irrig mylný, bludný, ne
.j.JčrIett - er~euger výrobce správný, chybný; mýlící se, 
duhových perel a perel ze, jsoucí na (v) omylu; _e mu. 
s kleně. Inaf)me ť-r lSerjiiumuug mylný 

S'rifierer duhovač. předpoklad opomenutí, myl-
S'rr- {clíre bludné učení; I né mínění o opomenutí ně

-finu pomatenost, šílenství; jakém. 
i-fhmig pomaten}', šílený; I S'rrHatiolt (po)dráždění, 
ber _fiul1íge pomatenec, cho- podněcování. 
T?my~lný.' bláz~?, šílenec; I ini.ticrcl~. ~r~žditi, pOl?u
-1t1Ungfett$-erffarung pro-I' zovatl,. rozJ ltl'ltl, znepokoJO-
hlášení chorol1nsln<'m. vati. 

hre-fii~re1t v ~mýt uvésti, S'ntljum omyj, blud, mýl-
podvésti, (o )šáliti, (o )klamati, I ka, chyba; ť-ll_ úegeí)eJl zmý
Lalamutiti, (z)másti, zavésti liti se, chybiti, dopustiti se 
koho; S'-fiiljruug oklamání, omylu n chyby. 
ošálení, uvedellí v omyl; irrt~iimndJ omyln}', blud
-reDeu pomateně mluviti; ný, chybný; omylem, mylně; 
-jetu blázniti, šílitij -ll.Icr· \l'irb bem .. a({5 _ allf)er g~rallgt 
DCU smyslu pozb}rti, zbláz .. aógetreten postupujeme, Ježto 
niti se, pomásti se. sem došlo omylem; -er-weijc 

ineferilieí nevrat(itel)ný. mylně, omylem. 
irrcgufiir nep~'avicl;lný.; S'rnmg pochybenf, ~mýl-

_c stnq.'llen nepravldelne \'0J- kaj spor, nedorozumem; vy-
sko. bočení, odchýlení. 

S'ncgu{aritiit nepravidel- S'jofator isolator, samo-
nost; vadnost (v církevním právu); tič. 
irregularita. S'foHer-barafe barák iso-

trrclcbant nerozhodný, lační; -))m~t isolační drát; 
nepodstatn}\ nezávažný. -mHtcf prostředky samoticí. 

irrcu mýliti se. b},ti na ifoHcrcu isolovati, (o )sa-
(\,) omylu; chybovati; blou- motiti, odděliti, odlouči~i; ijo. 
diti. liertei1I\aď)e osamotněná, Isolo-

S'crClt - Ituftait Llázinec; vaná stráž u hlídka; ijoliert 
ú~ta v pro choromyslné; ftcf;ClI státi o samotě. 
-CU'3t lékař' pro choromyslné; S'ioHcruug$'r!lllm prostor 
-bCIl.laf)r .. Ituftltrt opatrovna isolační n oddělovací n osa. 
choromysln)'ch; -lJaU$ mctiíovací. 
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kladně ; -cituta~mcu skuteč
né příjmy. 

itaficnifdjer ~a1l1ilt vlaský 
komín; _er :I:ad)ftl1f)i vlaský 
krov. 

,3fracIitcu - cttHueattitcI' 
fttttg ustanovování israelitů 
k náboženské službě:_cufhte' 
gcmcittbc židovskÁ nábo
zenská obec; -rcIigious,uu
tcnidjt vyučování židov
skému náboženství. ,3tiucrarittm cestovní den

ži- ník; vytčená cesta; lék. itine
rariUlll (z;láštní sonda II pátradlo). 

ijracHtifdj israelský, 
dovský. 

,3it-&citauh hotovost v po- ~~c úžlabí. 

Jr. 

3adjt jachta. biště, loviště; -ccrtificat ho-
3aďClt-Cr5cugcr výrobce nební certifikát n lístek, po

kazajek; -fa?,ttr továrna na volení k honbě; -ilieuit služ
kazajky; -C)auMer obchod- ba myslivecká; -iltcufjj,lcr, 
ník kazajkami. fouClÍc osoby myslivecké; 
~acquadHutffati násadec -frcl.lef honební pycl!; -gc' 

n namětek žakárový; -heďeI, baruug hospodářstvÍ honeb
Ťaórtf továrna na žakárové ní n lovecké; -geMe! honeb
desky; -fadelt-fdjriigct vy- ní ob,'od; -gcbr!luď) obyčej 
tlouhč žakárov);ch listů; lovecký; -gcfane důchody 
-ituÍjf stav (tkalcovský) ža- 'honební; -gd]cgc bájemstvJ; 
kárový, -gcuoffcufd)aft honební spo-

3adatiou zmítání se, lečenstvo n družstvo; -!JI> 
,3agb honba. lov, honitba, rcdjtigfcit právo n opl'ávnení 

mysltvost; -filut lovčí Mad; honební; -gcic~ zákon ho
-cmge!egenOch záležitost i nebni n o mysli\'osti; -grclt' 
honební; -auliug lovecký i 3C meze honební: -r)Ctl~ pÍlu 
šat; -ausid}ufs honební v:S'- n majetník honitby; -{Jutcr 
bor' _bemb zpěrák; -bcfUťí< hlída6 honební; -farte ho
Ule' právo honiti; -bCtcd}' nební lístek; -fmtbc nauka 
tigfc(t) oprávněn,ý lovec n o myslivosti; -hmit my
myshvec; -bcrci'Í)tigung siivectví, lovectví; -ut(> 
oprávnění k honbě; -bcfil;cr tÍjObC methocla honební, Zpll
majitel n držitel myslivosti sob honl)y; -1tU~Clt užitek 
n honitby; -6cttic6 provo- honební; -uutiuug výtěžek 
zovánÍ honitby n myslivosti; honby n honební; -j:ladjt ná
-bC3id obvod honební, hon- jem n pacht myslivosti n ho-

. nitby; -\.ll1djtgeIil = _j)(ltfJt. 
icf)i!iiutl ; -j,lai'Í,tIidtatiou 
dražba na pacht honitby; 
-1Ja djtl.ltOlottgicruug . pro
dloužení nájmu homtby; 
-lHtd}trcdjt nájemní právo 
honelmí; -\.laďjtjdjillittg ná
jemné z honitby; -j.1I1djttlf!r' 
trag nájemní s;nlouv~, o ho~ 
nitbu; -pad}t;;Uts na.J'mme 
z honitby; -j.lf.lÍeut patel:t 
honební n o mysllvostl; 
-j,lctioutlfe myslivectvo, 
osoby myslivecké; -pOH3et 
policí e honební; -j.lolí;eige' 
fe~ zákon o policii hOLební; 
l-j:loHacHió)e5l30riÓlriiten před
pisy Jlolicie honební; _pO' 
li1d-uliertreluug pí'estupek 
proti honební policii; -j:lri· 
uHcgium výsada honební; 
-ted)! právo mysiivosti n 

honby II honební; -tCťÍ)ts' 
ausiHmug vykonávání prá
va myslivosti n práva ho
nebního; -rcd}ts-uct"Íct;uug 
porušeni práva honebního; 
-rcga{ honební výsost, ze
měpanské právo myslivosti; 
-rclluifitcuf)iiuMcr obchod
ník honebními potřebami; 
-refcrucdtCd)t výhradní n 

vvhrazené n reservátní prá
vo honební; -J:CuicJ: loviště, 
honbiště; revír honební; 
-iad}c věc n záležitost ho
nební; -ict)unc škoda způ
sobená honbou; -fd) nt, 
ochrana myslivosti n honby; 
-1 d)lttibienft služba na oelll'a
nu myslivosti; -fd.,lt~vcrfo' 
!tak honební ochrann)', per
sonál; -fdJtt~vcrfolttlreill 
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přísaha honebního ochran
ného personálu; -tricii léč; 
-uctliot zákaz honby, zákaz 
mvslivosti; -l.lcrí-lItd}tuug 
pl:onájem honby n myslivo
sti; -bctjtihtbigct znalec 
honební; -UCríl.H1Huug ho
nební správa; -ttJcfen love
ctví: věci honební: _, llni:> 
f!!m~f ďJui,cn - OrDttÚng řád 
honeuní a pytlácký; -luifjCl!' 
fdhlft věda n nanka myslI
vecká; -5Cit čas honby, čas 
honební; -1tUS nájemné 
z honitby; -~ll.lCď účel ho
nební. 

jagilliatcl'l :rf)ier zvíl"e ho
nelmé. 

3agDbadeH myslivost, 
honitba. 

jagclt honiti; loviti; hnáti 
se, běžeti, kvapiti. 

3iiget myslivec, lo:~c; 
-f1att% myslivna; -ntetltcr 
ld'včí; -lltciftcJ: - amt úřa,d 
lovčí; -tmj.1j.1c sbor mysli
vecký. 

ja!lbHdje lI}úriÓlriít pI'edpis 
honební. 

,3afJu hO'p. řádka, řad, řada; 
pruh země. 

~aíit rok, léto; er ftaró lm 
60. l:'ť6ell~ja[)re zemřel v 60. 
roce věku (svého) n kd3:Ž 
mu bylo 60 let; DJ1altll m 
mittleren _ett muž prostřed. 
ních let; flCl11dne!3 _ obec
ný n obyčejný rok; oiirgerli, 
cf)e!3 _ ob6anský rok; _ (llt!) _ 
dll rok co rok, každý rok; 
íunientetl _ tento n běžný rok; 
-arlJcit celor06ní práce; 
-lim!) ročník; letopis; _g.mg 



696 

ročník; i-gang\1.leife dle roč- I vstupenka; -foIge pořadí 
níkůj -gcljaIt, -gelll roční Iletj -ftift lhůta roční, doba 
platj -l)unllett století, věkj roku; -gebarung$-au$\1.lc!$ 
_mudtvýroční trh; -marft$- hospodátský výkaz roční j 
l.1tiuHegium privilegium n -gefliir roční požitek, roční 
v.ýsada výročního trhu j plat; -gelialt roční služné, 
-madt$-ftaullgefll stánečné roční plat; -geltui$ roční 
na v:Jh'očním trhni -madt$' příjem n požitek; -gefďjiift$
tage dni výročního trhu j mt$ll.lei$ výroční v:)rkaz .i ed
-red)nung V.~'roční účet; nací n obchodní; -f)aul.1t, 
-rente roční důchod; -tau' úctid)t (vý)roční hlavní 
fcull tisíciletí i i-I1.JCifC roč· zprávaj -larte roční lístek; 
ně, po rocích, dle roků, na -fataIog výroční katalog j 
roky j -saÍ)f rok, roční po- -leiitung roční dávka; -lil1c 
četj -;cf)cut desetiletí. roční seznam; _Hjte ber @e, 

jaÍ)refang mnoholetý, po íd)\tiOrenell roční seznam n li
léta n dlouhá léta trvající; stina porotců; -lolju, _nilj~ 
adv. po léta. ttuug roční mzda n plat; 

,3'afJrC$-aúOmtCmCltt před- -htffticmttg roční přehled 
placení na (celý) rok j před- n rřehlídka n přehlížení; 
platné (celo)roční n na (celý) -mll~imaf -mcnge největší 
rok; -uúrcd)mmg roční množství ročněj -ltaďJ 111 ci, 
súčtování; -Ilúfd){uj$ roční lung roční průkaz n v.ýkaz; 
závěrkaj -aliftuttuug$-fum' -j.1auld)afc roční výměrek n 

mc snn1.a odvodu ročního j paušál; -periollc roční ob
-angalic udání roku, ozna- dobí n rok; -j,lcrmattCUl' 
čení roku; -ítumtWit roční ladc stál:)' roční lístek; -prá, 
(umořovací) splátka i -aas' Ihttiuarc rozpočet roční n na 
ttlets roční V)'kaz; -licllarf rok; -priimic roční prémie n 

roční (s)potřeba; _beitrag odměna; _j,lrogramm výroč
roční příspěvek; -lJcrid)t ní zpráva, v.ýroční program; 
výroční zpráva; -betrag -1.Jriifuug v:)Toční zkouška; 
(každo )roční částka n suma; -ratc roční splátka; -rcd) , 
-bC3u9 pHjem n požitek roční ltultfj účet za rok, účet roční; 
n za rok; -cllffcrcoJltuttg roč- -rcnte roční důchod: -rtngc 
ní účet pokladní; -ťOUj.lOU léta (stromů) j -ld)Íltfs konec 
kupon roční; -crellit roční II sklonek roku; -fOjIUfS
úvěr; -IlI'mer doba n čas jed- caffercit pokladní zbytek 
noho roku; -ciugalie roční koncem rokUj -fcfHou vý
podání; -etnfommcn roční roční zasedání; -ftlltijtH roč
důchod II příjem; -ehtlmtft, ní statistika; -fteuetlciittmg 
-ctmtaf)1lte roční příjem; roční daňová dávka; -fteucr' 
-cintriU$-fade (celo )roční red)ltung roční účet berní; 
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_tllg(v:)')ročnicej "ýroční denj 
-ta~e roční sazba n poplatek 
sazební; -iibcrjd)uf$ přeby
tek roční; -iiberfid)t 1'0 ční 
přehled; -ucrfd)fcij)au$ttlcis 
výroční vS' kaz o prodeji, 
výkaz o ročním prodeji; 
-uoraufd)Iagroční rozpočet; 
-uorjd)rcibung roční před-
pis; -11.Jcd výroční n roční 
cena; -6aljf číslo n číslice 
roku j rok, letopočet; -6cit 
čas II doba roční; -3cuguis 
vysvědčení roční n v:\Toční 

jii~rig roční. 
jiif)t!id) (vý)roční, každo

roční. 
iii1150ntig náhlJ'r, prudk:)', 

prchliv:)', ukvapený. 
,3'alapaljar5 cel. jalapová 

pryskyi'ice. 
~a{oufic žaluzie; -brdt, 

ď)cu prkénka žaluzijová. 
,3'aIouficu - el.'~c1tgcr vý

robce žaluzií; -falirif to
várna na žaluzie j -fcuftcr 
okno se žaluziemi; -I}ihtbfer 
obchodník žaluziemi j -ma' 
d)er výrobce žaluzií. 

,3'ammcrgeíd)l:ei nářek. 
jiimmedid) bídný, žalost

ný, ubohý; smutný, t.ruchli
vý. 

jaj,lauifd)e ~rllc = ~atťd)u. 
,3'a$l.Jis - marmor mramor 

jaspisov:)'. 
,3'aud)c hnojůvka; lik. hnis. 
,3'aud)en-grubc nádržka na 

hnojůvku. 
je vždy; bie íBeitraw - aur 

~aífte liejtreiten příspěvky hra
diti každý z polovice; _ nad) 
ber íBeftÍlnUlung be~ ®tatut~ dle 

předpisu těch kterS'ch sta
nov; _ nad) 2 -Sa!jrelt po kaž
dých dvou letech; _ a\1.lei, _ 
ími po dvou, po třech; bie 
®d)čii2íeute erf)alíen _ '2 fl. od
hadcové dostanou po 2 zl.; 
- nad) I-Ul fileif,e podle pil
nosti své (dle toho, jak je 
pilu:),). 

jetlen 3roetten stag ob den: 
iebe~ 3hJeite -Sa9r obrok. ' 

jetlcufaUs každým II vším 
způsobem, na všechen způ
sob, v každém Pl'íradě, za 
všech okolností, buď jak 
buď, vždy. 

jcllen-ods všude, na kaž
dém místě. 
~ebenttmut každý, který

koli; ein lBertra~ l1111f~ lid bent 
íBergliucf)e 31t _~ ~iniicf)t borlíegen 
smlouvu sluší chovati ph 
knize horní, aby kdokoli 
mohl do ní nahlédnouti. 

jCbcr6cit vždy, každého 
častl. kdykoli. 

jclÍc$uiaHg po každé se 
vyskytajíd n jsoucí; iióer _e~ 
lBerfangeu kdykoli na požá
dání, pokaždé n vždycky na 
požádání. 

jcillueiler každý. 
jcnfeitig na druhé straně 

n na druhém bí'ehu čeho, za 
čím. 

,3'ejuitcu- coffeghun kolej 
jesuitská. 

jct;ig nynější. 
jctllciHg v tom čase právě; 

v ten který čas j ber _e íBc, 
fíljer kdo právě jest držite
lem II (věc) drží; ber _e 3il1~' 
fllf~ míra úroková právě plat-
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ná; ód ber _e!l ~nl1Jeíenf)eit óelm ní~. pro. C:lJ.ouŠt~cí případy; 
®erfe kdykoli pEjde na důl _ Tur ~ctlb1ta156e3u!Je utlb íRuge. 
n do hor; tlam ben _eH mer- geuiiíie denník pro příjmv 
eitl~ftatutťl1 dle' těch kter}'ch aktivitní (činnostní) n slU'
stanov spolkov"Í'ch. žební a pro vÝslužné' _ ber 

jcroeHs čas od času; itl e-m jJoHtijd)en UtlO íBctUbejJo~te~ den
- feítgeie~len ~l!{lmatie v míře II ník politických a stavebních 
v.)'měi'e čas od času II v ten deposit; _ tiir bie @elb- unb 
kter}' čas prá ,'ě určené. D6figatiolllj -ncbarung denník 
, 3oď) J~elbll1ali) jitro (polí); pro hospodaření s penězi a 
Jho, Janno; sedlo, přeluka ~tátní_lJli úpisy; _ uBer Be3a\Jfte 
(horská); spřežení; hor. břev- :snterel1en gegen Cí:OllJlOtl5 den
no i ol"', v.o~?rovný nosník; ník pro zaplacené úroky na 
k,oza; - ~-::~ laugeren íBamuerfefJ kupony; _ imer he íBemeíil!tlg 
113,I~a ,delsl ?tavby; fnqes _ Ilon @eBiireniiqnt\)aleuten UUD 
pncl1Jk, kr~tll1a; lallge 3i.id)er IlJ3au\d)alten denník pro vymě
ho~. podluzky (šachtového řování poplatků ekvivalent
vence). ních a výměrků' _ liber @e-

3od) - ,!ď~r Jiterní pole i iii[~ftraÍ!Jelber den~ík pro dů
-limth z:r,erak, zebro, krako- chodkové pokuty' _ L)a6en 
rec; -~ruďe mo~t n8; kole~h míti ž~rnál n ,službu; _ ~a' 
n .J ehlach, mo"t barkovy; benÍ'er ibeal11ter ui"edník mající 
-mad)cr výrobce jařem; II konající službu 
-fJfa~! .jehla. • 30utunf-(ViZ ti, 30urunfS-) 
,3o~ Jod i, -Ctgn~re!t ~out- alifd)hti$ závěrka denníku; 

mky ,lodove; -farmm Jodid -attHcí položka denníku' 
~raselnat}r; .-{jjfU.llg roztok novinářsk}' článek. novinář: 
JOdl~i -ttC!~rmm ,lodid. ~od- :'lká stať; -l.íefcg plnoha, do
l1~ty; -pr<?j.Jaraíctlfa(ltlf to- klad (k) clenníku' -cinlter, 
varna na ,lo~ové,přípr~vky; hmg zařadění n 'vepsání n 

-j.Jt'úflc zk,?uska ,lOdova. zápis do denníku: -foHo 
30~amH$ - l.íccrc rybíz, I denníkov}' list; ...'flil}ruug 

:ller\lzalka; -foru námel I vedení denníku; -lijte se
zltn}'. znam služby žurnální' 

30~.(Um~tett - orhcn řád I -lUUtuJtcr číslo denníku; 
JO!laJ~l~sky. " . /-poftcu položka denníková; 

),?lItldie (Sanle sloup Jon- -~oftcu-ucttraglp,g myln}T 
sk~ .• ~ . ! zaplS clo del1111ku; -teď), 

~O!Cfu!~fdje~ , ~tencrg111t>en /uJtug denník.ový účet; 
Josefinska ~ellll ~latka, I-ld){uf$·ct'!levltts výsledek 
v 3 0,ut'uaf e,asoplS, noviny, i závěrky clenníkové .. ' 
zu~'nal, ~enl1lk2. ŽUl'~]~l (Jmi-j jouruaHj1crcu v dennik 
ha); - fur ~61allnllg~ta[e den- zapsati n vepsati. 
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30nrltnIifierltng zápis, 
za-, vpisování do denníku; 
_s-bnten clata zápisní. 

30nrnnIift novinál', žurna
lista. 

30nrunnj'tif žurnalistika. 
30nrnnf$-(,iztéž 3onrnnl-) 

nbgnbc odvod denllíku; -ho, 
eumeutieruug doložení den
níku; -dď}tigíieHuug oprava 
clenníku; -bodngc pf'edlo
žení clenníku. 

3ulicl - t'cd)t právo jubi
lejní. 

3ubHantr 3ttliHar osla
venec, .iubilant. 

3ubHations - gcI}nH plné 
vÝ,sl;:tžné; -itemh stav jubi
lacl1!. 

3ubHiiUut oslava, jubi
leum. 

3ubHiitmts -ct'inncrttttgs
mci)aH!c pamětní peníz jubi
lejní; -poftfarte jubilejní do
pisni.ce; -Ťej'tfdjdft j llbilejní 
slavnostní spis. 

.3'ubmcnmg vysloužení i 
-$ - rClmmcrattOlt remune
race výslužní. 

3ubcu - !Jmm vyobcování 
židů; -vccibiguug vzptí židů 
do přísahy i -tliencr židovský 
sluha; -cuc manželství ži
dovské; -feftíag židovský 
svátek; -!.'lcmctubc žido\'ská 
obec; -fhlDet'!'mflHlf}lltC při
jímállí židovských dětí (na př. 
do školy); -orlHlUug řád 
židovský; -patent patent 
o židech i-PCď} asfalt. 

3ubcufd)aft židovstvo, 
židé. 

3nbeutljum židovstvÍ. 

3nhicat nález n rozsudek 
soudní (obyčejně rozsudek nejvyššího 

'0 udu), judikát. 
3ubicnteu-littd) kniha ju

dikátní; -fammhmg sbírka 
nálezů n judikátů. 

3uhtdnf-gelbj'trnfc soudní 
pokuta peněžní. 

jubidef{e etaat~jJrliillug 
státní zkouška judieiální II 

z oboru soudnického. 
jiibifď)cr íRltll\l židovský 

ritus; židovské náboženství. 
3ugcub mládí, mladost: 

mládež; -alit~cHuug in ber 
(Strafanftalt oddělení pro 
mladé trestníky; -erjtel.Jttug 
výchova mládeže; -jdJrifteu
l)íhtMer obchodník se spisy 
pro mládež. 

jugetthfidj mladistvý. 
3nug-flier mladé pivo (ne

vvležené) (také pokud je v kvasných 

kd~ích)i -friiuHdjfeH panen
ství, panenskost; -I;iitter 
nováček, učeú havířský i 
-fJaufcu mladík, mladý slad; 
-maI5 mladý slad, mladík; 
-bicÍ) jalovina, mladý do-
bytek; -uícl) - fJčht))fer o b
chodník jalovinou n mladým 
do bytkem; -!.lícI} - f clHiiditcr 
porážeč mladého dobytka. 

3mtgfer panna, dívka; 
-l)OUtg strdí, porožkovýmed, 

3iiugIill!J jinoch, mladík. 
jiiugfíi ba~ jiingfte ~tteutat 

poslední, útok vražedný; tie 
jiiugftcu U6erjál\uemmll11~en ne
dávné povodně; in jlill(\fter 
Bel! nedávno. 

jura vigHantibus pa
trocillantur et nen der· 
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mientibus práva pomáhají 
bdícímu a ne spícímu. 

jure cesso postupem. 
jure crediti Cí:inal1t\tlúrtnl1g 

odevzdání (pozůstalosti) na 
n za dluh. 

iurillijďj právnický; --,jH'I' 
Iitífď} právnicko-l)olitický; 
-tf)corctif ď}e <Staaj(íjlriiTl1l1g 
theoretická právnická zkou
ška státní. 

2'UrlsDictiou soudní moc, 
pravomoc, jurisdikce. 

2'urishietious-gcbih: plat 
za soudní správu; -Uorllt 
(3'.,8(.) předpisy o přísluš
nosti soudní, jurisdikční 
norma (j. n.); -o!irigfcit 
soudní vrchnosti -rcď}t prá
vo k vykonávání soudcov
ství; -l.1crf)iiHuiffe poměry 
soudní příslllšnoóti n juris
dikční. 

2'urlsprttllc"6 právnická 
věda, jurisprlldence. 

2'm:ift právník; posluchač 
práv. 

jurHtifď}e \l.lerjoll osoba 
právnická. 

2'!trl) porota; znalecký 
soud. 

Jl.l.správo; _ abalienandi 
právo zcizovací n zciziti; _ 
ad rem věcné právo; právo 
k věci n na věc; _ casti
gandi kázeňské právo; _ 
emphyteuticum právo zá
kupní, právo emfyteutické; 
- gladii právo hrdelní; _ in 
re věcné právo, právo na 
věci; _ majoratus právo 
l11.ajorátnÍ; přednost ložiska; 
- nobilioratus přednost 

vzácnosti (stříbra Pl'ed žele
zem); _ nominandi právo 
jmenovací n jmenování; _ 
senioratus přednost stáří 
(v poli). 

2'uftalltCttt schválnost, 
vzdor. 

2'uftier-gc!l.1hfjt upravova
cí n srovnavací závaží; -!jol)' 
hmg dutina pro úpravní 
hmotu (v závaží); -matl> 
dar hmota k úpravě n vyrov
nání (závaží); -offmmg, -loď} 
otvor k .iustov~,ní (závaží); 
-pfropf zátka, roubík upra
vovací (u závaží); -Iuagc vá
ha srovnavací; vi, '2licfi11'ase. 

juittct'cu upraviti, srov
nati n vyrovnati s nOčí"" 1'0'1'

l1}'m n stejnj'm učiniti, justo
vati. 

,3'ufticnmg úprava, srov
nání, justování. 

2'uftificatiou poprava. 
juftífidct'clt ospravedlniti; 

spraviti; popraviti, odpraviti. 
2'uitifidcruug (5.BoU311g Der 

stobefljtrafe) poprava; ospra
vedlnění; spravení; -g-tťWi~ 
nmg prohlášení ospravedl
ňovací; prohlášení spl'avo
vací. 

2'nfti6 soudnictví; soudní 
správa; -augcftcf(tc(r) úřed
ník n úÍzenec soudní n j llS

tiční; -arar soudní erár; 
-aUfll.1lHtD, -!Ht~Hagcn V}'
daje na soudnictví; -ÍJc' 
amte(r) úředník soudní; 
-collcghun soudní sbor, 
soud; -commiffih: soudní 
komisař;, -lIícuit soudní 
služba; -ctaí etát sprave-

3'uiti;- - ju~ticrt 701 

dlnosti; -ctat-jollrlla( del1- justus titulus = recř)t, 
ník pro etát n etátu sprave- mufliger stíte! řádný titul 
dlnosti; -fad) soudnictví, důvod právní. 
soudní odbor; -foull fond 2'utc-abfaHc jutové od
justiční; -gcie!; zákon soud- i p,adky; -:appretur apretura 
ní; -Acfet;ge!iltllg zákono- I (uprava) Juty! :--fcge~reď od
dárstvi soudní; -gCiCjige~1 padky n smetl Jutove; -garn 
li~ngsfaď) Od?Ol' záko!lO- I j l~tOV~t pří~e; ~g~\l.1C~C tk~
~arstvl soudl1lho; -gCjCt;' ·1 ll;n;t .luto,;a, t~;llllVO Ju~ove! 
lanunfttttg (3. 03. <S.) sblt'ka -Hmmcrct pradelna Juty, 
zákonů soudních (s. z. s.); i -il-lhmerci ll. !lBc~crei přá
-gC\l.1a!t moc soudnická; i delna a tkalcovna Juty; -te.p, 
-!JOl soud; -l1offtcHe dvor- i .piú) jutoV)· koberec; -1~arClt' 
sk.ý soud; -mhtiitcr ministr I fabrif to\'árna na .Jutové 
práv(a), ministr spravecll-I zboží; -ttlcliCl'ct tkalcovna 
nosti; -mhtiitcdafbccnt I jutv. 
dekret ministerstva práv; 2'uiucf klenot. 
-mhtiiierialcdafs výnos 2'ttll.1c!clt-arbeitclt klenot-
ministerstva práv; -ntini, nické práce; -faffcr zasazo
ftcrium ministerstvo spra- vač klenotú; -f)iiulller ob
vedlnosti n práv(a); -mOrD chodník klenoty; _ u. EHbcr' 
justiční vražda' -uorm pra- luarcuf)iiuMcr obchodník 
'vidlo soudní' -~rgaltifath1lt klenoty a stHbrným zbožími 
zhzení n organisace soudní, -ltJarcufJaulllcr obchodník 
ústroií soudní' -palajt pa- skvosty n klenoty. 
lác s~udní; :pf!cge soud- ~1tIucHcr klenotník: 
nictví, soudní správa j ko- 2'u~ - foHcrie lotene zá-
nání spravedlnosti; -pra, bavná n žertovná n pro žert 
fillcttt president soudní; n pro zábavu. 
-l3ra~is soudní praxe n vý- juxta vedle, podle. 
cvik ; -p~ítfttltg zkouška; ~..u~ta, 2'~I~~C ústřižek, vý-
soudcovska; -ratl) soudm stnzek; zapls po strane; 
rada; -lcnat soudní sbor n juxta; -ausfcdiguttg vyho
senát; -ifcffe soud; soudní tovení juxty; -berufuug od
úřad; oóerfte -ftef{e nejvyšší volání se na juxtu; -bnďl 
soudní úřad; -tabcllc soudní kniha juxtová; _(3'n~teu)f)cft 
výkaz; -tdbuna! soud, tri- sešit juxtový n juxtovaný; 
bunál n stolice soudní' -ber' -ltuntmCr přiřaděné číslo. 
fafiuug ústrojí soud~í, zří- 2'u~tClt - tlusfd)uitt llstři
zení soudní; -Ucr\l.1artnu,!J žeh: n ~.ýst~ižek Juxtov'ý) 
správa soudnictVÍ; -ucrltlet' -bud} kmha ,luxtova; -rcgt' 
gcruug odepření práva, ode- ftcr juxtový rejstřík: 
pření právní pomoci. itt~tierte~ 3'oumat Juxtova-
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, d 'k v '1" o ny ,,~nn,l n zmna ; _Cil ~.our.1 platku ~ notářsk}'ch archivú: 
naf ,o'lr G't~trag~l1g ber 9rotartaW. i _e~ 1Jlegtfter rejstřík záznam-
m:d)tb~;}ebllrCl1 Juxtovaný den- i ník juxtovam". ' 
mk pro za- n vpisování po:, -

~aber ~abel; ~:,no, drát obchodník kávou; -ljaus ka
(u:; vede~l elektnny); -llC •. váma; -I)aus-véid)tcr pach
.).icl~.C, ~prava po ~abeju (po~- i týř kavárny; -f}cIUSl!. $d)allf 
mOl,skem telegrafu); -fabnl I kavárna a nálev; -l1lajd)i< 
tovarna kabel:"" n na k,aboly; I ltCll-er3cugcr hotovitel stroj
-gycfeUfd)aft kabelova spo, i ků na kávu; -lltur,Iclt-Cr3Cu, 
L~cnost; ,-gran~l1l lanograr:;, I get vJrobce ml}'nků na ká-

a?elovy telegram, P?dmor- I vU' -l1luitcr vzorek k' 
~ky, telegram;y -{~gttug kla- ká~ový vzorek; -fd)aur"l~r~ 

em n polozem kabelu; lev kávy; -iď)aitf mi! .íl5eralJ. 
-l1l~ltO~O~" kabelový ,mono- reid)llllg bOI1 Chfrijď)llllgen nálev 
Jl?l,. -ld)tff l:abelova loď; ká\'y s podáváním občerst
-lrtltt ?n stamce. ka?elová; vení; -ficllcr kavárník; _ ·Ut. 
-lJcrbutDltltg spoJ em kabe- to~at náhražel' ka' vov', 1,1, I,'. ,'" ov , 'J"ava 
kO\be i -3Ct ltonmg zmcem

l 
ná 1ražkovú; -fnrtogat - cr, 

a~ e;:- • . 3cugcr výrobce lJáhražkové 
a /chalt, ~a!ihalt treska I túvy; -htrrogat-fabdř to-

f . arna na ;:avove na ražky 
1 ~bcrlt tele~rafovatl (po n kávu náhražkovou; _, mib 
obecn.\, I v' 1" 'h 

ane); losovati o'. !!6ecljiiullIcr obchodník ká-
~abrufd) chabrus; mi! S-m I vou n čajem' -tud) ubrus' 

-~. maď)e!! ,spolčen býti s kým -bcrfď)Icifier prodavač kávy: 
pn drazbe. -luirt kavárník. " , 
~ad)cr kachel, kachlík' I ~iifig-r)iinl:llcr obchodník 

-ofcl! kachlová kamna 'klecemi; -mad)er v}'robce 
"""f b 'klecí Jl-a ~r rouk; -fd)aDcu ško- '. , , 

da zpusobená brouky. ' ~a~Hjtc~ mY,cem na ,holo, 
"" f" "uplne vykacem lesa upln\' 
'l.a fc(c)-baum kavovnlk', pomb' {"gun ! v'h I Y 

T ,- '" es. O enJ· 
-llolj.nc zr~~o kavYi -brcn, -lcijte kalicho~ka vJžlabek' 
ncrel prazlrna kávy; -c~, podbradka lišta" feU ' 
trac~-cr3clt,9C~ y,~Tob~!" ká- bctricb p~sečeni ~a) haqs, 
vovych vytazku; -f)altDfer vysekání lesa do h~l~.' , 
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~fd)ragluírtfd)aft hospoda- dářů; -iafJr kalendářov}' 
ření holou sečí. rok; ť-miiflig dle kalendáh; 

~afJll- altSfallCr skladač -moltat měslc kalendáí'ov}·; 
při člunu; _< u. ~OltDCIfiif}, -itcmpel kalendářový kolek; 
rer vůdce člunů a gondolí; -ftcm.).lef - marfcn - ucrfd)lcifl 
-utad)cr hotovitel člunů, ,prodej kalendářov,ých kolků 
člunař; -ftatiott zastávka II n známek kolkovních; -ftCl1lo 

stanice pro čluny. vchmg kolkování kalendáře; 
~aifer císař; car; -MIll -tag den kalendářov,ý; -bcr' 

obraz císaře;_~ran6'30fcfs' fď)Icif1ct prodavač kalen dá
balju dráha císai'e Františka řů; -tJicrtcI-ja6r čtntletí 
Josefa; -gtiht zeleú císa!', kalendMové . 
skáj -f:Jans dům II rod císař- ~afcfď)-gcfJiir poplatek Z,t 

ský; -fird)luci6e císaf'ské 130- kolesku. 
svícení; -trOltC císal'ská ko- ~arcffc (= SMeiď)c) koleska, 
runa; _fdhnmg korullo\'ace kolesnice, drúžka. 
císařská; -lHHlt císai'ští 1118n- ~afcidlc koleska 
želé; ba\$ úfimdcf)iiď)c _paar ~aHatcrcr ucpavač loděk. 
císařští manželé rakouští; ~ali draslo, kydičník dra-
-íJrCtS cena císal'ská; -reltu' selnat,"; -aíatm kamenec 
.).ireis císařská cena pro do- draselnat}'; -faugc draslov,\' 
stiliy (koňské); -fd)uHt cí- II žÍl'aV\' louh. 
sařský řez; -titcI titul cí- ~aIium-bicarbouat dvoj-
sařský. uhliěitan draselnat.ý, 

faifcdid) císařsk}' ; _cíl ~a!f vápno; I)t)brannjď)cr _ 
~auí\ císařský dům, císařský vápno tvrdé n hydraulické, 
rod. černé, vodní vápno; 5211ftfall 
~aifcrtljum císařství. vápno měkké n bílé n oby-
~ajutc kajuta. čejné; gel.ira1tltter _ pálené 
~alfJ-fcrr telecí kůže, tele- vápno; gcWjcf)ter _ haŘené 

tina; -fellf:JiittMcr obchodník vápno; -anftrid) nátěr vá
telecími kožemi; -flcifdl te- penný n vápnový; natírání 
lecí maso; -lCDCr telecí kůže vápnem: -attluurf, -bcluurf 
n usně. omítka (vápenná); -bab vá-

~ii{fJcr -ljiiullfcr obchod- penná voda n lázeň; -blau 
ník telaty j -fd)!aď)tcn porá- modř horská; -brcmtcu pá-
žení telat. lení vápna, vápenictví; 

fiHbcrn telecí. -brCltllCr vápenník; -brClt' 
~a{llaUnClt -lJiinMcr ob- llerci = -breltltclt; vápeni

chodník droby II drobečky, ctví; -brudl vápenný lom; 
drůbkář. -lliiuguug hnojení vápnem; 
~aICltDer kalendář; -aus' -cr3cuger výrobce vápna; 

tued)sIultg výměna kalen- -grie~ štěrk vápenný; f-· 
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f)aUig vápenitý, vápenatý; 
r_f)(tltige>3 íillaiier voda vápe
nitá; -l)ihtlller obchodník 
vápnem; -f]uttc vápenice; 
-fammer komora na vápno 
(zásobárna vápna); -Ho" 
-lJfer ldepač vápna; -fdiďe 
karbovačka; -lojd)aVíHuat 
hasidlo na vápno; -!ofd)e 
hašenka; -mafl míra na 
v{(pno; -mifÓ) vápenné mlé
ko, vápenná kaše, pačoch; 
.~mHďj - tttouteju$ monžík 
na vápenné mléko; -lttifd)~ 
reierboir nádrž na vá
penné mléko; -mHd)-riil)r~ 
reier~oir míchadlo na vá· 
penné :nléko; -model malta 
vápenna; -míiUer mělnič 
vápna; -ofen vápenka; vá
penice, vápenná pec; --lJinfeI 
štětka, bíJička; -iaubmorte! 
malta; -fÓ)famm saturační 
kal; -fÓ)ttpfcu kůlna na 
vápno; -ipatf) vápenec; 
-lich! vápenpc, vápenný ká
men; -ftehtlímd) lom vá
penn}'; -itchtgeltlhmuug$" 
-lJiid)ter pachtýř dobývání 
vápenného kamene; -itein" 
meT)I 1110nčka vápencová; 
-" unb G3ip$btenuerei vápe
nice a sádrárnaj -Iuaffer 
voda vápenná; -;ef;ettt-gc" 
fiine důchod desátkový 
z vápna. 

falfen = ehtfalhm bíliti, 
vápnem natříti; připravo
vati vápno. 

~aIfeitrid) vápenná lepe
nice. 

~arreu-bier kalové pivo, 
kaly; -faď kalák. 

~amgtaj.1f) krasopisec. 
~aUigtapl)ie krasopise

ctvL 
ťaUigrapl)ifÓ) krasopisný. 
Sl'almu$-lUttt6e! kořen pu

škvorcovÝ. 
Sl'aH - frifd)eu chladné n 

rýnské krycování; -fd)mieh 
mosazník, kotlář; -Il.laffct~ 
eurattftaH léčebna studenou 
vodou; -lUaff ediiijfapparat 
chladič na studenou vodu; 
-1l.laffertefetl.Jotr nádrž(ka) 
na studenou vodu; -lUaffcr" 
toljrcu roury na studenou 
vodu. 

Sl'iirtc-crďeuguug$ -Utll jÓ) i< 
ue stroj zimotvorný. 

Sl'amec{ -ljaar velbloudí 
srst; -l)aat-llcďc přikrývka 
z velbloudí srsti. 

Sl'amerabfÓ)aft hor. druž
stvo n tovarvšstvo hornické. 

Sl'amiu komín, dymník; 
-fegcr kominík; -fegcrIo~n 
mzda kominická; -fcgcdarif 
sazba kominická. 

Sl'umm ,tav. (liei .poI3uméin, 
bUllgen) ozub (kamp)., 

Sl'cmtttt-garu česaná příze; 
~gamilJimH:rci přádelna na 
česanou přízi; -garujtoff lát
ka z česané pÍ'Íze; -gan!' 
ItJMCU - niiuMcr obchodník 
z božím z česané příze; -flant" 
luebcrci tkalcovna česané 
phze; -grtttb nOr svrab r:a 
hřívě koiíské; -~iinb{cr ob
chodník hřebeny; -mad)er 
hřebenář; -ralljdlmtCrCr3Ctt' 
get výrobce mazu na hřebe
nová kola; _" u. etrcid)garu" 
fphmfaflrtt přádelna česané 

80RNíK SPISU POLITICKÝCH 

'A NÁRODOHOSPODÁŘSKÝCH 
PEčl KLUBU NÁROEmf STRANY SVOBODOMYSLNÉ. 

R-ldig.lje dl', Lad. Dvořák. * Svým nákladem vydává .J. Otto. 

V denním boji politickém, kdy s rozpálenou lváří spě. 
ieme od zápaBu k zápasu zas novému, snadno zapadne a zmizí 
'slova politika, třeba byl,o výslednicí ,dlouhé rozv.~hy, :: tvrdé 
z",ušenostL Tyto poznane avyslo."vene prav(~l},?IlJl b!.~l v kaž
déJ1l národu zářným světlem tem, kdo prlsh a PTlJdou po 
padlpm bojovníku zápasit za ide~ly ná:o~ní - leč právě 
národní dorost by o nich, am nezv.edel, kdyhy neby10 
postaráno o' sonstavnt'p~ehle~ ,činuosti d,řívěj~í gevner~ce po
litické. - 1'0 jsou prlčmy, Jez vedly nllS k-zalozem 

"Sborníku spisů politiCKých II národohospodářskýGh", , 
Ve smeru jllk politicHm ta~ ~osp,oil.ái·s~émo ~.hc~ »~b?r

uík" plniti upřímně povinrrost VUCl narodu 1 VUCI vytecnym 
dílům cizích literatur. Proto přináší nejprve, vv.brané úva~l 
a řeči předního publicisty českého Gustava Elma, uspora· 
dané Josefem PenÍžkem, členem víd .. ňské redakce ~Národ
nÍch Listii":Studie historicko-politické O nás pro naa 8 po
dobiznou autorovou nač"ž následovati budou prácepůvodnf, 
veřejnýcb záležitostí se týk3jící, a př e k I a dy nejvýznam- , 
nějšÍch politických a narodovhospodár'~ký~: .::ědecktc~ spisů 
cizích literatur neb Ilspon- u del pr!IH rozsahlych -
překlady zvláště' důležitých, vybraných z .nic~ partií. . 

Politické úva~y Ei mo;~ vydáv~me ~e~:vn Jllk~~kt plety 
kjasné jeho pamatce 1l1e 1 Jako kmhu, JeJlz pouvne pravdy 
Illlljí i bndou míti vý;nam i mimo rámec doby, v níž vyprý~ 
štily z hlnbokých zkušeností svědomi1ého polit~ka žurnah,sty. 

Přll<ročujíce k vážnému a těžkemn tak ukolu, ,vola;ne 
k naší intelHg'enci, Jr naší I?ládeži.; ku' ~?emv ,:rstvam hdu 
českého bez rozdílu aby neJen každý p'lslusmK svobodo. 
myslné strany ale' kaiF.dY, člen naší národní společnosti 
přijal naši snahu za svou veškerým úsilím ji podporuje! 

»Sborník spisů politických a národohospodářdký:h"~ vy
chází v sešitech po 20 Jrr., poštou 22 kl'. Na 10 ses. pred-

, plád se 2 zl. i s p~štovní v z~sylk0t;. " . . 
, Lze jej odbíratI v. kazdem kmhkupectvl v Plaze 1 na 
venkově, zejm,éna však v 

Nakladatelství J. Otty v Praze, Karlovo nám. Či 

~ 
II 
~. 
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. sestavuje.. 

vDI'. tV. STERZINGEIf. 

SlozenspolečnollpeelivoU: prad~ přečétbteh. učélreft~ 
zrrtl.le~ jazyka českého iněmeék~hoje.nový 'Slo'l'níkspo-.:<· 
I e hllvým ·1!.uokonalým· d. d ee.m všeeh,k~ožpřekládaií-é 

. ",němčiny, !lebo. studiem. něméekébo jázyka .sé zabývají. . 
1 Nemee,zlmjí.eí výráz své.mateřětiny, éhctl-li jej česky 
ztlumočit.r, najde tu bE'~peeně slovo správné .. Možno fíci,ž!'lA. 
.dHo vyčerpává.vš6chenmat,eriáLobou jazyků; p0": 

· .. kudse :glovní~o'l'ě obs~qnolltidá. Uprava přizpůsobena osvěd •.••. •·· 
:~ě~né~ me.,thod~,!Ílovnikll.~a.(Jh8:Villato~a.Jeěpře8 toje slóvník . 
dIlem puvodrum. Termmologre techmcká zjlracoválla tu jako 
dosud pikde. Část.grammatickáje,;-těsněmstykus'eAsti 
slovníkov1Ju. Vě .. slovníku jsou gbsažéna: 8.1 o v:a,lr ús.e ..•. ř 
doví ap9řek a dla něm eck.á icizíslova;Míst~ 
li ° r. o-a vodo}} i s . jsou v. differeneiálnIch • výrazech 

.. penyd moderni .v.Ý1'llzýz oboru samospdv.y,po 
tiky a .různých·náříz.eni:~eřejnýcJr.s;práyněj~ou 
uvedeny. <..' .. .: ". .... .• . ..••....• 

• ': Slovník: n~takových.iáldadech.záložéný .a U.U!H!Ul'l'l.e 

.zpr.acovanýje.dílemproltteratuTu:i . kti 
~vilt '\[y8oce dfi.ležitým, ha Jlložiío . 
správný.pramenďhčieeské.ii 'li 
tík()lya' ústavy vzděla"acÍ, knihovny 
úřadrstátnia . saIn0správné"úivody U'·U'lli"·MI'U''''. i}bél:!oj1nlh 
a hospodářské, a koneenekllždý 
lezno~.v .I.\.()vé lll slpvnÍkupoIÍl 
ohledu cennou a llŽit ečn 9!I. 
.... "NěmiU'Ikoiíesktslllvnfk" vychází v sešlt€cho 
le;LS" po 40 kr •. Cfllkeffi vyjde<ási 6i) sešitů; .1:'í.'E3dIrla:títi 
lze i poštou nll 5 sešitů. 2 zl., 'ná .10 se.šitů 4 .. 2\1. -'AO<k"· ..... ,'" 

dání pošlesesesit ďnaukázku..... .' _ 
. Dn'l.dosudvydáný .obsahujehésla A~JuxÚm •. 
1314. str.) Cena J4 .. zL,'y:e ·.z:vlášt.nípevné -vázlíě.15. 

é .. p~skyna každý dH poi . zl. . . . 

. .-Nakladatllst,íJ.Ouj.f ......... ",':.,. 
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škrá?ané příze; -ttllUClt. ~!Utlll1ct' k t 
fabnf tovarna hřebenářské. tabáku), 'nas r (lepši druh 

ho zbo~í; -11.HltCnf)iiuMct' ~aui~~~1t ~rálík; -gcljcgc 
obchodmk hřebenářským hosp. krahCl sadek u obora' 
zbožím; -6Ug sčes. -!Jnnt' sr~t králičí; -IJii!tblc~ 

fiimmc!t na ozub dáti, obchodmk králíky. 
ozubem. spojiti. , ~aU(lltclt-g!tt (fmne. métal 

. vo !l'nmmct' komora; hor, ši- a canons dělovina. 
rma, komora, komorová vý- S'nutc hrana; okraj, lem 
ro~otka; _ ber 2fBgeorbueten obruba. ' 
snemovna poslanecká' -nm! !l'a1tt~1t-lUinfe( úhel hran. 
komorní úřad; důchod obec- !l'autmc kantina; stravo-
ní; -nttlUnH zástupce ko- vatelna. 
mory (advokátní v discipli- S'~1ttiucu -.!JaHct' majitel 
nární radě); -a!tsfdJufs vý- kantll1Yi -paď)tcr náiemce 
bor komory; -liau dobývání kantiny; -tuid kantin~kv 
v ~omorách; -úcitrag pří- S'antiucut' kantinský,"' 
spevek !'8 komoře; -fjet'id)t !l'auóe( kazatelna; -ber" 
kO~,orlll soud; -l)ct't' ko- fa~~tli~t'uttg o~~ámení n pro
mon; -l.Jert'tt - fd)Htifc1 ko- hlasem n ohlasení s kaza-
mO~:llcký I:líČj. -l.Jct't'n- tel~y. ., 'V 

ff!) ful1C! - vcrfedtgcr hoto- S'nn3fct Ka:lcelar n úřa
vn81 komornických klíčů" dovna; -nlitljct{mtg oddělení 
-f)Ct't'lHUUrbc úfad n hod:! kil;nceláí's~é; -nlitl)ctfuuS,s
n?,st ~omořího; -lJříiď)tigfeit lCtt~t' sp,ravce kancelál'-skeho 
pnslusnost ke komoře' -ln!)< o~~elelll; -amtserfot'bct'" 
cltt'at~~. komorní pr~kul'a- mlf~ kancel~~ské úřední 
tOl'; -lIlUt'c kyselina sírová; p,~tre?y; .-alltltťut .kance
-fil;u!tg zasedání n schůze la;sk,y aSIstent; -nttsíagclt 
komory; -hll'!) kambrejské I vydaJe kancelářské; -Iic" 
sukno, kambrik, kment·! ll!lltC(t') kancelářský úřed
-ttmlagc příspěvek na ko: n;k; -li:fcudJtnugs-et'f(lrbct'< 
moru; -v(lt'ftllub Předsedni_[lttS po~~davek Ha osvětlení 
ctvo komory, předseda ko- kancelare; -li(ltc kancelái'ský 
mory, I posel; -Dtetut' sluha kance-

!l'iimmct'ct: komoří; -not'" lář~~'ý,;, -bic}tft služba kan
ntn{c normal n pravidla pro ! cel~rsKa; -lltt'cctiOlt ředitel
komořího; -ta~c poplatek ll. S~Vl kanceláí'e; -bit'cct(lr ře
taxa komoí'ího; -Iuurbc úřad I dltel "~.anceláíe; -chtrtd)" 
n hodnost komořího. fl ttmgsltu~~ k~ncelářský ná-

!l'iimmerIh>g komorník I byt. :k, naradl kancelářské; 
R" ..' . -Ct't(lt'DCt'Uts kancelál-ská 
~!m~**t' sta~, pata, potřeba; -crf(ltl:lcmi~íJau. 
Něm.-ceska termmologie úřední a právnická. 
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idJltl v}'měr~!'.~akancelá~sk~ 
potřeby; -Ct:l.1JTuung otevrem 
kancelál'e; -tlldJ o bor kance
lářsk}'; _gClJury?platek ka~
celářsk}'; -gcl)dt~ p,';>moCl;lIk 
kancelářskcÍ' j -gc1dJa tt pr>;c~ 
kancelářská, zamestnam 
kancelál'ské; -l)Hfsiimtcr
hiredious - ahiuuct kance
lářský příručí u ředitelství 
v{'Domocn {'ch úřadů; -hl' 
fpcetiolt d,?zorství ka?c~
látské' -fOltcU1Jctfag prldel 
n zálol~a na kancelái'ské v:J'· 
daje; -foiteu~51ri~lt~s zálo: 
ha na kancelarske llaklady, 
-hnal kancelář', kancelářská 
mbtnostj _localj.lllujd)afe 
ví'měrek n paušál na míst
nosti kancelář~ké; _mauí, 
%,lulatiolt hnc~l~řs~á m.ani
pulace, kancelarska prace; 
f-ll~ii~ig po ~~nc~lál:s~:l; 
-OhtCH1( ka51celarsky ~~cla.l; 
_OtlHtuug r,td kancelal'sky; 
-j.1apicr papír kancelářský'; 
_j.la,picrfaúrU tovármL na 
kancelář~ký papír; -j.lllU' 
fd)alc ka~1,cvelářné, vý?;ěr~ k 
na kancelar n kancelarsky j 
-paujdlldfonh$ - red)mUtí! 
úóet: fondu pro kancelMske 
v.ýměrky; ,,;,perioua(c o,soby 
kancelái'ske ; -praftdant 
kancelářskv praktikant; _, 
u. mcgiecřforbernific kan
celář~ké a režijní požadavky 
n potí'ebYi -rcQuijttcn kancc
lářské potřeby; -fdJrciber 
kancelářský písař; -ficgd 
kancelál'ská pečeť; -i,pcfc1t 
náklady kancelářské; -Hn:a
dJe mlu va II řeč kancelářská; 

_itifttužka kancelářská; -itH 
sloh kancelářský; -bedags< 
reft zbytek kancelářské zá
lohy n kancelMského pří
dělu. 

~alt~enft kancelista, 
~alt~fer kancléř. 
~aoliu - gt'Ube jáma na 

kaolín; jáma na čínskou II 

bílou hlínu, na porcelánov
ku; -fdJlammll.lctf plavení 
kaolinu. 

~a,p-Il.lein kapské víno. 
~al,lault(cr) kapoun. 
~a,piiltlt1er kapounář. 
~a,pcrr-meiitcr kapelník. 
Sfa,pcfllut kaplan. 
~al,le!le kaple; kapela. 
~al,lcffeu - erl)artuufl~fonll 

fond na udržování kaplí; 
-itiftung nadace pro kaple; 
-botierunfl$foUlI věnovací 
fond na kapli. 

~1'a,pcr lapač lodí, lod' chy
tací n lapacÍ; -brief list la
uačský, 
L ~alJlerei lapání n lapačství 
lodí. 

Sfapi.taI vi, ~apital. 
~apitiH hlavice; f-artig 

hlavico"\'it"Í'. 
~apiafe'it (lat. panni capsa

les fmuc. chapeau de maitre, 
pri~e de capitaine, angl. hat
money) = Primage námoř. pro 

pro centová přirážka k do
voznému. 

~aJ.lf,m kaplan. 
~a,p(aitei - bcucfieium ka

planské obročí n beneficium. 
Sfa,pJ.l - fCltftCl: okno lune

tové; _;;icgdslemenní taška, 
prejz. 

~a,p,pc čapka; poklop, pří
klop; plášť s kápí; kápě, ka
puce; klobouk, pouzdro. 

Sfapl,lm-cr5cltgcr výrobce 
čepic; -l)ihtllrct obchodník 
čepicemi; -mad)Ct čepIC
k:"lř; -fdJirm - er6cuger v}'
robce štítků k čepicím; 
-ldJhm - fabrif továrna na 
štítky k čepicím; -fdJirm
fdJueibcr krejčí štítků k če
picím; -fdJneiher krejčí če
pic, čepičář. 
~apfc! zápalka; pouzdro, 

pochva, tobolka, obal; -ma' 
dJer výrobce zápalek. 

Sfal,lu(t)~e kápě; kukle, ka-
puce. 

~aplt6ilter kapucín. 
~arambof srážka, náraz. 
~arat karát; dílek zlata, 

váha 4 gránů; -gcl1.ltdJt zá
važí n váha karátová; -golh 
karátové zlato. 
~araufdJe karásek. 
~atlio{ vi, ~arboL 
!tarfl1mfd uhlák, snětivý 

nežit. 
~arhiiti ď)e štětky; kartáč i 

hřeblo. 
farbiitidJclt česati, hřebel

covati. 
~arhiHidJelt - fabrH to

várna na štětky n kartáče; 
-mad)cr štětkáj\ kartáčník. 

~arbiitid)er česač, 
~arhc soukennická štětka. 
~arbia!gic žaludeční bo-

lest. 
~arfioí karfiol, květák. 
~atl-iYcrbhta1tbsultil.lerft' 

tíH Karlo-Ferdinandská uni
versita. 
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~atlsbaber Dliíaten karlo
varské oplatky. 
~armht-er3euger výrobce 

karminové červeni; i-tufa 
karmínově růžový. 

~arltic(f)s karnýz, hlavní 
římsa, vlnovka; -bogcn ob
louk s karnýzem; -!Jobd 
karnýsek, římsovník. 

~!lt.j.1fClt kapr. 
~arrelt kára, dvoukolý vo

zík; kolečko, trakař, tačky; 
-Ct3cugcr výrobce kár n ko
leček II trakařů; -forbcrUnfl 
tačkování, vození na ta
čkách; -fu!)ret kární k, ko
lečník; povozník; -fdilcifcr 
brusič s vozíkem; -ft.lrii.;e 
přenosná stříkačka; -itreďe 
ta(;ková chodba. 

!tiltru!:!' = Si'amnflil)rer. 
~atriflttttr pitvora, ne

tvor, patvor, karikatura. 
~a!'rifltturiit karikovač. 
~artiitf dJ - f6ra,pnef šrap

nel kartáčový. 
~artiitid)e kartáč. 
~artiitf dJen-flt [lrif to várna 

na kartáče; -madJet výrobce 
kartáčů u zápalníkl'l. 
~arte karta; lístek, mapa. 
~arterr kartel, spojení, 

sdružení, spolek; vyzvání 
(k souboji); -ťonbcntillu 
~mlouva o kartelu n o spol
ku II o sdruženÍ. 
~arten-bHh kartový obraz, 

obraz na kartě, špatná podo
bizna; -blatt list kartový, 
karta; -btief zálepka; -cr< 
6cugctvýrobce karet; -l)iinl:l. 
{er obchodník lístky II kar. 
tami; -lltad) cr hotovitel 

45* 



708 fadieren - ~alj.1crr-tJeatcr 

karet; _maler malíř karet; -bamt,lffafs pařák na bram
hrací ch; -\.1ltl)cr čistič karet; búry; -~iÍ1tbrcr obchodník 
-fd)íiigcdn vykladačka ka- brambory; -maifd)c zápara 
ret, kartál'kaj -fd)lufs zá- bramborová; -mcf)f mouka 
věrka na kartu; -it,licI hra bramborová; -muf)fc mač
v karty; -fl'icIclt hra n hraní kadl o na brambory; -fago. 
v karty; -ftcmpcI kolek kar- úcrcitcr připravovač bram
tový, kolek z karet; -itCtttíl·! borového saga; -fd)ICtttl'c = 
hmg kolkování (hracích) _treher; -itiidc škrob bram
karet; -tafd)c tobolka, braš- borov}'; -itiidcmcf)f škrob 
na pro karty; -1t1cd mapa, bramborový; -ftntj.1 bram-

fartictCu pošt. tříditi, roz- borový syrob; -írcbcr vý
třiďovati, kartovati zásilky hnětky bramborové n zemá
dle směra a stanici kresliti, kové; -tuiifdJc prádlo na 
rýso"ati, dělati plán čeho, ma- brambory; -Iuafd)ntnfd)htc 
povati. pračka na brambory; -juďcr 

S'í'adicrultg pošt. třídění, bramborový cukr. 
lOzti'iďováníi rýsování, k1'e- řadograpf)ifd)e 'llnftaH ú-
slení, plánování, dělání plá- stav kartografick}'. 
nů n map. S'í'adufd1c náboj, rána; 

S'í'artierungs - iinbcrung sumka; ,t~v. ozdobná obruba 
změlla v kartování n v roz- n lišta. 
třiďování n v třídění; _baten S'í'arlJattbe karyatida. 
data zápisu n zapsání do ffafd)mir kašmír. 
seznamu; -uúcrftd)í přehled ~fiife - bcďefcr5cuger vý-
kartovací n tHdění; -ber~ robce příklopek n poklopů 
baull kartovací sdružení n na S\T i _eqcuger v.)h'obce 
spojení n svazek; -berl)iiU. sýra; -faúrtf továrna na 
uiff e poměry kartovací n roz- S.\Ty; -fiifi.lcl)cltCr5cuger to
tí'j(Iovací. várna soud(eč)ků na s~'rj 

S'í'artoffeI brambore a), ze- -fotlu kadlub na s.ýr; -ijiinb~ 
mák, zemče; _liicrpivo brarn- ler obchodník s.ýrem. 
borové; -flÍí~r-er6CltgUltg vý- ~iif crd s.vrárna. 
roba piva bramborového; fajeru - miif1ig úequitrtierte 
-úrater pečenář bramborů i íD1anl1jd)ajt kasárnicky ubyto-
-lJrei kaše, bi'ečka, záděl, vané mužstvo; S'í'-orbuuug 
z:ápara bramborová; -!l1:elt~ kasárllÍ l'ád. 
tH~rei lihovar bramborový, staierne kasárna. _ 
vinopalna bramborová, liho- S'í'afcrncu-arreit kasárník, 
var, v kterém se pálí líh vězení kasární; -úau stavba 
z bramborů i -Diiml:lfeu va- kasán·n. 
ření, pal-eui bramborů; -l\iim~ S'í'ai.verHijeatcr loutkové 
.t>fcr paí'ák na bramcory; vadíd.lo. 
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S'í'afi.ller mrauu kaselská operátj -bermeffuug měře-
hněď. ní katastrové. 

S'í'aifatticu - braieu pečení S'í'.ated)et katecheta, učitel 
kaštanů; -brater pečenář náboženství. 
kaštanůi_ijiiubrerobchodník S'í'ated)etcu - fteUe místo 
kaštany; -ijor3-e~trad v}'ta- katechetské, místo učitele 
žek z dřeva kaštanového; náboženství. 
-rofte}: pr~_z.viČ kaštan~: .v,[ S'í'atecl)~m katechetikH. 

S'í'alřeHtjcl){er ~ru?~ar ~kn- S'í'atedjti.lmus-uuterrid)t u-
nek; -Itlcrf korecny retez. čení katechismu 

S'í'ajtcu skříň, schránka, i ""nte"·e d' h t~'d d-
truhla bedna' t Il'k aH g"r! I II , II a. o 

.. " .' ~ru 1 1.- ~n~ voze I růda; kategorie; I-mát"line 
k odva"nl rumul, kOl ba n kos, '.or, , lli r ff 'h '. d ' v t .}l 
pova], povalek; -lledeI pří-! J:,t.5 e~lll~g, d 13-1'e n~ ~a p~·.l~ 
klop TI poklop (skNňovv); I me~:.~y )} e n". a. egoľll; 
-forberuug těžení v b~d-. f_m?~t$er htener tndm n kate-
'h f f" . "',. v I gorlJm sluha. nac ; - ormtger OLorper te- f t '1-,11;, v't' 

lísko skříňkovité; _grult~ a ~g0t;t "I, urCl y, .roz,-
"un~ ll' d' , f' d "hodny, presny, kategonckv. 
II "za;: a anI n nn ovanll "" . " 
kesony; -fiif)Ier chladič skří- aatl)eher kathe~ra, stoh ce. 
ňový; -tttafl míra korbovitá n I ~a~lJcbt;al- calnteI kathe
truh1íkovítá; -jd)fag zapra- dn;,ln~ kapItola; -,Has kathe
vení II kladení povalků dře- drall1l sklo. 
vení po valkové ; -fcl)lag n{it 2í1l. S'í'atijebrafeu -gfasmalerei 
pf(i[)[en llllb Unteqiígen dřevení I malba na skl~ pro kostely. 
povalkové s přítěskami a S'í'atOete od vesna, podpona. 
podchvaty; -itempeI poval- S'í'atijetcr měchýl"ová S011-
ník; -bcrfdjlufslJebd zavě- da, cévka. 
rací páka u skříně; -Itlagen fatl)oHjdjc ij3erfon katolík, 
zavřený Vlh (nákladní); katolička. 
-3hmnctUuti hor. vydřevení S'í'attuu- ausfd)nittf)iiuMcr 
povalkové, povalky. obchudník kartounovými ú-

~laftner obročníj výrobce střižky; -i:lrnďerei tiskárna 
skříní. . kartounu; -bruďer" gcfeHe 

~tataiog seznam. tovaryš tiskaře kartounů; 
Slatafter vi, C\:atafterj -uum" -hruderluaren zbOŽÍ z ti,,:k-

mer číslo katastrové. nutého kartounu; -fabrif 
fataifraI katastrový. kartounka, továrna kartou-
S'í'ataitraf-( vi, též <IataifraI-) nová. 

fJaltj)túudj hlavní kniha ka- S'í'at;eu-ijiittbfer obchodník 
tastrová; -maf1ftab katastro- kočkami. 
vé měřítko; -operaí kata- S'í'au-orgauť ústroje žvý-
strová práce, katastrový kacL 
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§fauc zátyňka, přepaženi; smlouvy; -gegcuitauÍl před-
kolua. mět koupě, věc kUPllá; -gelÍl 

§fauf koupě, kup, trh; _ kupní peníZ:j -gcfd)iift kupní 
auf lBefid)! koupě na ohledání; smlouva n obchod, kou"ě, 
- auf 'l3robe koupě na zkouš- kup; -gut zboží kupecké; 
ku; _ nad) illcllf!er koupě dle -ijaffc tržnice; -f)allÍlc{ ku
vzoru; - nad) Ij3ro6e koupě pectví; f-fiif)tt; bie 3eá)e mad)t 
dle ukázky; _ 3ur Ij3roJ.ie kou- f_tiiljn důl láká mnoho kup
pě na okus II ke zkoušce; _ ců; -Illilclt kupeck)' krám; 
iu lBauicf) ultb lBogm koupě -{ujt koupěchtivost; f-htitig 
úhrnkem, koupě úhrnková; koupěchtivý; -maltlt kupec, 
- e-, gef)offten ®ad)e koupě obchodník; f-miilmijdJ ku
věci očekávané; _ mil 51301'.' pecký, obchodllick)'; I_malt, 
lí elj aft Hl 6effereu .\1'aufer5 ltiid)e ~orreilJollbe1l3 lmpecká 
koupě s výhradou lepšího korespondence, kupecké do
kupce; _ mi! 513or6eljaft beí3 pisy j f-malllliid)er ~ollCur~ ku
ílWďoerfaufeéS koupě s V)'- pecký úpadek; -UHUUt$" 
hra~ou zpětného prodeje; (elj~)f~au manželka kupcova 
- lln! 5130rlíeljalt bC5 513orfaufe13 n obchodníkova; -llllllttt$
koupě s výhradou předkupu; gcfdJiifte trcióen kupčiti; 
- l11i! 513o!óeljalt bes lffiieberfaufe~ -lltlUm$·gnt zboží kupecké i 
koupě s výhradou zpětné -malttt$-ltauil kupectví, stav 
koupě; [dá)!m _eil babou tom. kupecký; -malt1tsluare zboží 
mm snadně vyváznouti; ber ku pecké; -fcutc kupectvo; 
- 1ft gejdJfofim koupě jest -madt tržiště; -olijcd = 
sjednána; 3u - lia6m míti na _gegenftanb; -orÍlre příkaz 
prodej, prodávati; burá) _ ei. kupní, pr-íkaz: koupiti; -í:Jfa# 
an i'id) óriugen koupí získati co, místo koupě i tržiště; -í:Jrci$ 
koupiti co i 3u - fteI)en býti cena trhoviÍ II kupní; -j.lrci$~ 
na prodej i bie 3u - ftcf)enben tlcdí}cihmg rozdělení kupní 
lffiaren zboží na prodej; -all~ ceny; -rcd)t právo koupě II 

fd)!uf$ sjednání II uzavření kupovati; právo z: koupě, 
koupě; -anfd)fa!l odhad priÍVo kupní; f-l'Cd)t pro
kupní; -auftrng burs. pl'íkaz dajný, odbytl1}', cenu)'; bic 
koupiti; -Ilrief list o koupi, lBerg\lm!5l-'wbllcrc 311r f_reď1tťl1 
kupní list; -coutract kupní lffiare u1l18cftal1cn horní V)'
smlouva; -favrer kupec na robky upraviti na prodejné 
ll1oi'Í; loď kL1pecká; -faI)ttd zbo~í; -fdJHfhtg trhov)' n 

kupectví na moři; -fa~rtei~ kupn: peníz, trhová cena; 
fd)iff loď kupecká; -ftiitClt~ -fd)millg$-aut~cH podíl na 
gdbet splátky na kupní ce- trhové ceně; -ifl)iffillgs.au$~ 
nu; -gcllut kupní poplatek, luci$ výkaz trllOvé ceny, vý
poplatek z kupu II trhové kaz o penězích utržen,)'ch 
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prodejem; -fd}ifH1tg$·!)ercd)~ kaustický; _e @"oba = &eÍ2~ 
uuug rozvrh trhové ceny; natroll , 
-fď)iUiltgs·llctcd)nuug$·er{c~ §fautjd)uf kaučuk, pryž; 
biguug vyÍ'Ízení o rozvrhu -j3feifc pišťala pryžová n 

trliové ceny; -fd:jinht!l$-fot, kaučuková; -pflaiter-er5CU' 
ÍlCtuug pohledávka kupní gcr výrobce kaučukové na
ceny; -fd)iflillg$-iutcrcl1cu plasti; -j.lfropfcu pryžová 
úroky z: kupní ceny; -fdJH< zátka; -roÍ)r troubel pry
Hug$-tc1t nedoplatek kupní žový; -fd)Iaud) hadice pry
cen}'; -id)i~htg!.l-rcit-fodle< žová j -ffampigHc pryžové 
tUng pohledavka zbytkU ce- razítko; -ftampiglteu-cr3eu. 
ny trhové; -fď)iUhtgs-l.Jet" ger vyrobce kaučukových 
tljcHuug rozdělení trhové razítek: -itampigHcu-f}iiub. 
ceny j -fdjHlhtg$ - l.Jertljci, rer obcllOdllík kaučukov)'mi 
fung$-taAfaÍ)tt ~tání za pÍ'Í- razítky; -itctní:Jclmad)cr v}'
činou rozdělení trhové ceny; robce kaučukov)'ch razítekj 
-fummc kupné, pen íz kupní: -Iuarencqcnger výrobce 
-~ 11 illedaufgefd)iift koupě kaučukového zboží. 
a prodej j urilJninglicf)e>3 _, unb feď smělý, drzý, opováž-
513erťaufgefcf)aft původní koupě liv)'; _c,:; lBelle0mCll vyz:ýva vé 
a prodej; _. unb 513erfanjgefd)iij!e chován í. 
aul 3d! kupní a prodejové $tCflF kefýr; -mHd)'C1'5Clt' 
obchody lhůtní, koupě a pro- ger v)'l'obce kefyrového mlé
dej lhůtllí II na lhůty j -bct- ka; -fd)iinfcr výčepník ke
trag smlollva trhová II kupní, Nru. 
kup n trh; -l.Jedtags-eutll.llttf "§fcgd kužel; abgeflllÍlter _ 
osnova, návrh kupní (trho- kužel komolv; (ód stf)urťll iu 
vé) smlouvy; -bedrags-ur' @"tein eingclaífen) skoba n zá
flmbc listina o trhové II kup- věsník j -buf}u kuželna i 
ní smlouvě; -ll.Hlt:e kupecké -liafJn- htf}abct majetník n 

zbOŽÍ; I-Iueiic koupí; -ll.lcd držitel kuželny; f-fiitmig 
cena kupní; -luiHc vůle kuželovitý; -miil)le h07. ku-
koupiti; -5ettcI kupní li"t. želový ml:j'n; -íd)cilleu hra 

§fiiufc~ kupec. v kuželky, koulení; -fd)uitt 
fiiuffid) kupitelný, kupný, kuželov,ý řez; -ií:Jtc{ hra 
1 k .. f'á ~' v kuželky, koulení; -bcutH co ze 'OUpltl; - au t I ~rtlt~ ,vl 'klIk v k . ti si zamyc;:a n za op {a 'uze-gett 'OUPI • co. lová. 
~a~fs - ammo cl;uť ke, §feljI - liaIfen hambalek, 

kOUpI; :-~OUt$ kupl1l. kurs; r pi'epona u věšadla; -dll' 
-g~lUďJ zadost o koupI; -uu' j fd}uitt výkruiikaj -gcl:Ílmc 
{U!t nechuť ke koupI. roz-, úžlabí; -f)eimer 'l3latten 

lauftifd) žíravý, leptavý, desky n plotny kehlheim-

I 
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ské; -{Jolid žlábkovec, pod
bradkářj -foíJf hrtan, Cl1Nán, 
ohryzek; -feijte požlabek n 

laloška; -feifteu-et;;CUllet vý· 
]'0 bce požlabkůj -ftiÓ)lía!feu 
kráče hambalková; úžlabní 
námětek trámový; -~icgel 
kliňák. klenovka. 

~eljte hrdlo; žlábek, ú
žlabí. 
~cljhmg žlábkování. 
~eljt-líefeu koště; -cr6 hor. 

kouty; -fJetD smetnÍ splá
ypk, smetník; -fJerhlltbeit 
promývání n práce na smet
ní ku ; -fette (anf ber <Iorre, 
iroltben3rarte) rub. 

~eljte obrat; ,tav. podéln}' 
směr hráze; hor. výhybka; 
yklad, sázka. 

fefjrclt čistiti; obrátiti; 
vraceti se. 

stefJriÓ)t smeti; -abfuljt, 
lmternefjU1ung podnik k od
vážení smetí; -grttlie jáma 
na smetí, smetiště; -famm' 
let sběratel smetí; -fÓ)attfel 
lopatka na smeti. 
~eH klín; hmoždík; vy

podložení; -arlieit klínová 
práce, klinování; -bamm 
klínová hrá?; -Ct3cugcr vý
robce klínů; f-fi.irmig klíno
vitý: -l)!mc špičák, nosák; 
-f)!iltC!Httbett práce nosá
kem n nosáková; -ucrfíJiiu, 
bUltg klínová zahrážka. 

fcHClt klinovati, zaklino
vati. klínem zaraziti. 
~éim keL klíč, prejt, zá

rodek; -aIJI-Hltat klíčidlo; 
-!lanet doba klíčení, čas 
k vyklíčení: f-fiiljig klíči V}', 

klíčiteln:)', klíčení schopný; 
-fiiljigfeit klíčitelnost, schop. 
nost ku klíčení n k prejto
vání; -frud)t plodnice, vý
trusnice; -fotU pučící n klí
čící zrno; jádro, semenné 
vaj íčko; v'Írtrus; -ttaft síla 
klíčivá; -focalc pív. humno; 
-procej$ pochod n postup 
klíčení; -temte humno. 

feimcu klíčiti, prejtovati; 
- íajfm nechati klíčiti co; ble 
@erfte il.'irb gereimt ječmen se 
máčí. 
~cimen klíčení) pučení, 

prejtování. 
~cimtmg klíčení, prejto

vání; -$-procef$ pochod n 

postup klíčení; -$-teife zra
lost n dO,spělost ke klíčení. 

řeht žádn}'; id) f)aóe_w SEre!!' 
aer nemám krejcaru; _ iDceníd) 
nikdo. 

feiuenfaff$, řehtcsfalI$ na 
žádný způsob, nikterak, ni
jak, žádn}'m způsobem, žád
nou měrou. 

feine$\1.leg$ nijak, nikte
rak, žádným způsobem. 

,~efdJ-mad!et,o -uey.t~tHgťt 
vvroroce kalIchu n ms!. 
"~crrc (iDcCluerfeITe) lžíce (zed

nická); hor. ulitnik. 
ffcffCt sklep, sklepení; hor. 

křižovatka něl;olika stříd; 
-ubtl)cihmg oddělení sklep
ní, šíje sklepní; -Ill:lieit 
práce ve skl8pě n sklepní: 
-bUtfd) sklepák; -tana! 
sklepní stoka; -eiugang 
vchod do sklepa n sklepní; 
-feuftCt okno sklepní, okno 
do sklepa; -!JcfÓ)of$ pod-
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ze1l1~ek ; -gelUiHbe klen ba fcuntlíó) iebermClnn každé
sklepní; sklepení; -l)Il{$ mu znatelný; _ mad)cn 0-, vy
(enger @ang) šíje (do sklepa); značiti, znatelným činiti co. 

-I}af$mauetnug klenutí n ~e1t1tt1ti$ vědomost, zna
sklepení vstoupavé i -rod) lost; známost; -fie noď)llleifen 
díra n otvor sklepní n do vědomostmi (vzděláním) se 
sklepa; -(ocaHtiit sklepní prokázati; -fie finb nad)3Uil.leiien 
místnost; -meiftet sklep- vědomosti dlužno prokázati; 
mistr, nadsklepní i -mauer cl. 3ur _ óringen dáti o čem vě
zeď sklepní; -taum prostor děti, zpraviti koho o čem, ozná
sklepní; -fdjllnf sklepní vý- miti komu co; mírb 3ltr aITqemei, 
čep; -fd)llltf - ortmultlJ řád mn _ gelirad)! o tom sé vů
pro sklepní v:)'čepy; -fd)of$' bec věděti dává, všem na 
gIeiÓ)Ultg rovnost sklepů; vědomost se dává; e\l murj;e 
-ltan!l stav sklepa (co do množ· Ult{l aur _ gelirad)t, mír \1.'ltrben 
,tví vína, píva. pod.); -ftiege sklep- in _ gefe~t zvěděli jsme; 3nr 
ní schody; -tfJUt(c) dvMe _ m\lmen vzíti co na vědomí 
sklepní n do sklepa; -lUeÓ)ieI n na vědomost, zapamato
:fingovaná směnka, směnka, vati si co; 3nr _ Hltb :.iDarnad), 
na oko, směnka sklepní; ad)tuHg budiž vzato na vě· 
-\1.ltrtl)fd)aft sklepní hospo- domí a zachováváno. abv 
dúřstvÍ. vzal na vědomí a tím s'e 
~cHerei - armel - ~iiuhfCt řídil j fid) Uóer el. in genauer -

ob<:hodník sklepním zbožím. erÍ)alten s něčím stále přesně 
~dflter sklepník, číšník. obeznámen býti; fíd) nmfafieu, 
~crtet lis (na víno), čeřen. be -íie erroerben nabýti roz

sáhlých vědomostí; \)ůU ben 
feutt-;;etdJ1tcn vyzna00vati, ~ertrag~óebingu!tgett genaue _ 

označovati; ein íHiub\Jie\) bllrdl ne!)men s podmínkami smluv
.\:íaarid)llÍlt _;eidjnen zvíře po- ními důkladně se obezná
znamenati vystřižením srsti j miti; bie _ be§ \leien~ unb 
~-6eiď)clt známka, znak, zna- 0d)reióens znalost čtení a 
mení, označení, značka; ~-~ psaní; -ullf)me vzetí na vě
jetÓ)mmg označení, pozna- domost.. se-, poznáni; c-e 
menání. 

feuubat znatelný. ~113eige 3m _lta~me erjtatten dáti 
~eltnbadeit znatelnost. komu co na vědomí; \1Jhb 3m 

geŤa[ifjCll _l1a[)me bienftÍ)iiflíď) re~ 
~elmliatmadJtmg ozna- tOllrniert vracíme úslužně, aby 

čení. laskavě vzato bylo na vědo· 
fcmtctt znáti; - íernen po- mí; nad) _11aljme poznav, vzav 

znati koho, seznámiti se s kým. na vědomí (poznaje, vezma 
~ťlmer znalec, znatel, od- na vědomí); \1Jo\JClt 3m _n(1)me 

borník. ll. 9tad)aď)ilmg bie l.Eerftanbigllng 

ji 
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gejď)ieI)t o i'emž se činí sdě
lení, aby se vzalo na vědo
mí a zachovávalo (aby na 
vědomí vzato a zachová
váno bylo). 
~cramif - falidf továrna 

keramikv. 
feramffdJc ~ltiluijdc hm

číÍ'sk)' průmysl. 
~crlJ = .I1'erh; _giiuCt za

tínač i -f)oI3 vrubovka, vrub. 
§ter[Jc vrub, zářez, zejk; 

hor zátinka. 
ferlJeu vrubovati, zařezá

vati; bor. zatínati, dělati zá
til1ku. 

~CtlJUltg zátinka. 
~cdcr vř:zení, žalář; -ljafí 

vazba žalM'ní; -mcijtCt ža
lářník _ntcijtcriicUc místo 
žalál'níka; -iirafc trest ža
láře n vězení. 
~crmcs červec. 
~etujádro; (0d)neibe ód e-t 

:mafle) břit, ostří (vah 1 i stav. 

_ Hl ([aj!ila[~ kalich hlavice 
sloupové; -bcif!ct dlask i 
f-lJoI)rcu vrtati na jádro; 
-mef)! výražka; -obit ovoce 
jádrové njadrnaté n s jádry i 
-roljr (in Í)en ~pparateJl) roma 
stí'edová; -fd,atteu plný 
stín i -fcifc mýdlo jádrové; 
-itiide škrob jádrový; -fk 
d)CIt puštění žilou (v koňské 
hubě). 

RCt6Clt - erjeugCt výrobce 
svíček; -fabtH továrna na 
svíčky; -gctuidJt váha sví
ček; -gief1er svíčkář; -giefic' 
tet svíčk<Ú'ství, výrobci sví
ček; -I)aubd obchod svíč
kami; -fJaubfer obchodník 

svíčkami; -rdutum (pe
něžná) náhrada n relutum 
za svíčky; -ucdauf prodej 
svíček. 

~eifeI kotel, měděnec; 
_adieiter kotlář; _armatur 
armatura kotle; -lJiullcr 
kotlář; -bled) kotelní plech, 
plech na kotly; -lJfedJIl.lafl~ 
wcd válcovna na kotlový 
plech; -lJrcuttctci lihovar 
kotlov)', vinopalna kotlová 
(kde se odpařuje přímo ohněm); -Cť6eu~ 

gcr výrobce kot',ů; -c~t.J{o< 
fiou v,ýbuch parního kotle; 
_falirifkotláma; _fHďct~pra. 
VOVáČ kot\ů; pOluln)' kot.lářj 
-fliiHigfeiteu - CtjcugCt vý
robce kotelní tekutiny; -~au~ 
kotelna, kotlovna; -úci5cr 
to pič kotle; -l)ut klo houk 
na val'iči. na kotli destilač
ním; -!oéa{ kotlovna, kotel
na; -mad)er kotláj"; -l'rolJc 
zkouška kotle; _\)robcn-ebt> 
beu~ Pl'ehled o zkouškách 
kotlů; -tcuiffolts - flcbiireu 
poplatky za prohlídku n re
visi kotle; -fdJfamm kal 
kotlov:\'; -fd)micl:l kotl,ář; 
-fd);aticbc kotlárna; -f.):1etfc' 
l'uutj:Jc napájecí pumpa, na
páječka kotle; -ffeiu kotel
n:í' kámen, kotelní přívara; 
-iteucr daň z kotle, daň 
z prostoTU kotle; -fiulJc ko
telna, kotlovna; -tl)eif díl n 
část kotle; _, llllb :.t'rager' 
uictuugclt nýtování kotlů a 
nosičů; -lUagen Ciu lBiel" o 
(0j!irituMrau{jp.) dopravní voz
nice (na pivo n líh); _lUiirtcr 
topič, 

~ctte řetěz; mit (-1' _ au' 
SC:IU!tgt přivázaný l'etězem. 

~cttclt-liab1t hor, htězová 
dráha; _liogeu hor. řetězovka; 
-vtiide i'etezový most; -fa' 
bdf tuvárna na řetězy; -fa
beu (ba~ 0d)ergarn) nit OSIlO
vová; osnovový chod; -filr. 
benmg doprava i'etězová; 
_iJ!rbenmg mil ullterlauíenber 
.\'tette doprava se spodním řetě
zem; _gcliiir řetězné; -fu.):1pe< 
[uug id. spínka řetězová; 
spojování n připínáni řetězy; 
-Ihtie řetěznice, čára řetě
zová; _mad)cr v,ýrobcé ře
tězů, řetězář; -tab iel, řetě
zové kolo; -rcmorQucur 
l-etězová vlečná loď; -fd)iff 
řetězová loď; -fd)h~.):1pid)iff' 
fal)d plavba vlečné řetě
zové lodi; -fd)mieb řetězník; 
-11idJftidet vyší vač řetízko
v)'m stehem; -itrafc trest 
spoutánim řetězy; -tl)ccrcr 
dehtář řetězů; -1l.led)fcI ře
tězový n mřížkový pí'esuno
vač n přeřaďovač; -3u9 stav. 

průpletky. 
~ci1cr kaCÍL 
~cud)ljufteu zajíkavý ka-

šel, čem)' kašel. 
~cure palice, kyj; kýta. 
~cttIcr kanec. 
~(Jiir hor, družstvo. 
~i(Jii; čejka. 
~idJcr-crÍlie vlašský hrách, 

cizrna, hrachor. 
~icúil; čejka, 
~icfcr (leic _). borovice; 

(~e: _) čelist, dáseň, sanice; 
-tHtbcr-c~trMt výtažek z je-
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hličí borového; -naber-ile 
olej z jehličí borového. 

St'icfcr(n) - bfattrocfpe pi
latka boroYáj -riiffclfiifcr 
klikoroh bOl'ov\' , smolák 
sosnov}'; -ftJanltcr SOS11e
ček, 

~ief brk, péro; (u lodi) 

hrbetnice, k}'I; -bogclt 
špičatý oblouk s vykrouže
nou špiékou; -lJootlJauer 
stavitel člunů k)'lových; 
-fcberulJcreiter připravovač 
brhovych per; -gcrj1c druh 
zimního ječmeLe. 

~icu-liauut sosna. boro
vice; -etacuger výrobce 
loučí; -ill borový olej; -ruf; 
saze, kopt; -ruf; - brcuucr 
koptář; -tuf; - er~euger vý
robce koptu, koptář; -tuf!
fabtif továrna na kopt; 
-ruf! - ~iittbrcr o bchodllík 
koptem; -ruf!-biitte kop
tárna; -ruf; - fd)ad)tcf-cr3Cu' 
gcr výrobce krabic na kopt; 
-ruf; - fd)luar3e koptová čerň. 
~ics křemení, hrubý pí

sek, štěrk; kyz; -fUter kl:-e
mílkový filtr (ceďák)j -ge' 
l1.lttmCr aob)'vač kyzu; dO
bývač drobného štěrku; -ge' 
rohmung dobýváni kyzu; 
dobývání drobného štěrku; 
-grnlJc štěrková jáma; ky
ZOV)' důl; -mii~Ie mlýn na 
štěrk, 

S'tiefcI - gu~r křemenka, 
křemenná pěna n moučka; 
-fu,pfcr (chrysokolJ) mědi
zeleň; -fiinre kyselina kl:-e
mičitáj -itctn křemen, ká
men křemenitý. 
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ficjtg křemenitý; kyzo
vit". 
~Ho kilo; -gramm (,km" 

kilo) kilogram; -meter kilo
metr (1000 m); -lltergefbcr 
poplatky za kilometry 
(milné); -1itctcrma~ míra 
ki10metrová; -metcrmeffltug 
měl'ení na kilometry; -meter. 
tarif sazba kilometrová: 
-metcqciger ukazatel kilo~ 
metnr. 

~i1ttm-fJl,'lbef zejkovec, zej
kovník, zej kovací hoblík. 

Sfiltt;~te vřez, vrub, zářez j 
bedn, ze.] k, útor. 

fintlttcn zej kovati. 
~iltb dítě, děcko; aboptter· 

te!3 _, m5al)í_ zvolenec, svoje
nec; all!Jgetragene!J _ dítě do
nesené; eQeliÓ)e!J, lluef)clid,Jeíl _ 
dítě manželské, nemanžel
ské; empjuUijnte!J _ počat.é 
dítě; íeghímíerte!J _ dítě legi
timované; nacf)geliorene!J _ po
hrobek; lluterfcf)oliene!J _ pod
vrženec; -lídt slehnutí, kout, 
šestinedělí. 

Sfiuber - atlidt iu ben ~a, 
lirHen práce dětská n dětí 
v továrnách; -belua{)nmitalt 
dětská opatrovna; -Aadclt 
opatrovna, školka, škola ma
teřská; -giirtltcrht pěstoun
ka, učitelka na matel'ské 
škole; -!lc!b děcské n sirotčí 
peníze; ::'jaf)rc dětství, dět
ská léta; -ffcibcd}ihtbfer 
obchodník dětsk\'mi šaty; 
-fleibcrmad)cr dětský krej
Čl; f-los bezdětn}', bezdě
tek; -U1Cf:J{ moučka dětská; 
-ltaf:JrmitteI~iitth!cr obchod-

ník dětskými pokrmy; -ren. 
gtouslicfcuntnis nábožen
ství dětí; -fcffc!er6cugcr 
výrobce dětsk}'ch židlic n 

seslí; -fpiclerei dětská 
hračka; -fpiercreigcfdJin 
dětské nádobíčko (hUČka); 
-f~ieUadcu dětské hrací 
k~r~y, hrací karty pro děti; 
-Hncftuarcncr;euger vý
robce dětsk}'ch hraček; 
-fíltcfluarcu{)íinblcr o bchod
ník dětskými hračkami; 
-f~icrtued dětská hračka, 
hrací stroj pro děti; -lílicf· 
jCng dětská hračka; -fílital 
dětská nemocnice; -trom. 
pdcucr5cugcr vvrobce dět
ských trubek; -tlcttucubttug 
in ~aórHen používání dětí 
(k práci) v továrnách; -tua. 
gc dětská váha, váha k vá
žení nemluvňat; -luagcuCr. 
;cugcr výrobce dětských vo
zíkú; -1l.lagcufaúrU továrna 
na dětské vozíky; -Iuagcu' 
gefteUc kostra dětského vo
zíku; -luagcnfJiiubfcr ob
chodník dětskými vozíky; 
-tuartanftalt dětská opa
trovna. 
~htbe$ - afJfrciÍluug vy

hnání plodu; -aHer dětství, 
věk dětsk)'; -attsfc~ung po
hození n odložení dítěte; 
-nub vnouče; -finllesfhtb 
pravnouče; -feid)e mrtvoh 
dětská; -morD zavraždění 
dítěte ; -~flid)t povinnost 
dětská; -rcd}t právo dítěte 
n dětí; I-Watt; mUllaf)1t1e au 
f_ítatt přij etí (koho) za vlastní 
dítě, osvojení, adopce; -tob· 

tuU!} zabití dítěte; -tueglc. 
guug odložení, pohození, za
nesení dítěte; -;immcr dě
tinec. 

sthtM)cit dětství; miter ber 
_ věk dětský. 

sthtM - míibdJclt chůva; 
-frau dětská. 

~inctif nauka o pohybu, 
hybosloví. 

stiun brada; -flad'(cu) če
list. 

stiosf stánek, budka, kiosk. 
~ipíl-farrclt hor. výklopná 

kára, kolímaha; -lttaf1 míra 
sk!ol?ná n výklor;ná; -it!H~gc 
klamce oplenova; -l.Jorrtd). 
tuug výklop; -tuagcn pí'e
klopn}' vozík; -luiifdJe očepní 
drhlo. 

fi~j.le1t kolísati; překotiti 
se, padati; cl. _ převrhnouti. 
vyklopiti, převali ti co; mIiln; 
3m _ ořez(áv)ati n opilovati 
n zlehčovati mince. 

SHl:Il:Ier ořezávač peněz. 
~i~ílCl~ci ořezávání, zleh-

čování peněz. ' 

~itdHafJtt pouť; -gemelu' 
be farní, cirkevní osada. 
ft\rnost: -gcnofs fami 
osadník; -lJl,'lf hřbitov' 
-fl:licf, -fj.lrengc! farní osa~ 
da; -tag den služeb Božích' 
-tagsmadt trh o dnech ko~ 
stelnícu (t. j. o nedělích a 
sv,'\tcích) ; -Il.lcg kostelní 
cesta, cesta veduucí do ko
stela; -1l.lciíjC posvěcení ko
stela; -Il.lei~fťft (Sťirlt1e~) po
svícení; -Il.lcif)tag den po
svěcení chrámu, 
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~irdJc kostel, chrám; CÍr
kev; bohoslužby; aítřatI)oíífd)e 
_ církev starokatolická; ko
stel starokatolick-\',; frcie _' 
beí: mentlll1ir svobocln'á církev 
rozumu. 

~ird)cu - aliliiffc odpustky 
církevní; -arterier starŠí 
církve; -amt kostelní n zá
dušní Mad; -amtsgctuart 
úřední moc církevní; -alt~ 
!'lcfcgettfjett záležitost cír
Kevní, kostelní; -armcnfottb 
kostelní fond chudinsk}" 
-limm církevní klatba.; -liat~ 
stavba kostela; -liaucoltcnr
ren~ konkurence k stavbě 
kostela; -liaufoub fond sta
vební pro kostely; -baufnbrc 
povoz ku stavbě kostela' 
-ÍlauIid)fcH budova n sta2 
vení kostelní; -liaultormarC 
nOrl1'lál n předpisy o stav
bách kostelních; -úci'licnftc. 
tet sluha, zřízenec kostelní 
kostelník; -bcl\iirfuiife po~ 
třeby církevní; potřeby ko
stelní; -liclJiirbc úřad cír
kevní; f-bcl)orbHdje @enel)' 
migul1g schválení n povolení 
ú~a~uv církevního; -fJcfudJ 
navsteva kostela; -vctftuf)f 
klekátko kostelní; -budJ ma
tri~a. (cir~evní, farní); pří
rUClll kmha kostelní. ma
nuál; kniha modli'tební' 
-lludHiHmmg vedení ma~ 
trik; -úiidjfe kostelní po
kladnička; -ca~itar kapitál 
zád ušní; -ca~itars-intercff Cl! 
úroky kapitálu zádušního; 
-tajie pokladna kostelní' 
-eaffc-fiquillatiOlt likvídac~ 
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pokladny kostelní; -caffe- -fiirft kníže n hodnostáí' cír
fdj!iiffeIberlUaljruug uscho- kevní; _gebiiul'le budova 
vávání klíče od pokladny kostelní; kostel; -gebiircu" 
kostelní; -djlm:c,!Jcutcuftclle aequiba{cut ekvivalentní po
místo ředitele kuru (kostel- platek z kostela; -gegcu< 
ního); -coffcde sbírka chrá- ftaul'l předmět, věc církevní; 
mová; sbírka na chrám; -IlCmetul'le osada farní; -ge' 
-tOUCUrl'cn; - auge{cgcul)eit rátlJidjaft, _gcriitljc kostelní 
věc n záležitost týkající se nářadí n náčiní; -gcfdjidjte 
II ř. oboru kostelňí konku- dějiny církevní; -gefdlfdjafi 
l'euce; -Cl.'lltCnrrelt5 - bcitrng společenstvo církevní n ko
pi'íplatek II příspěvek kon- stelní; -gefcí? zákon církev
kurenční ke kostelu; -cou< ní; -grod'c zvon kostelní; 
cm:rcu3-ftagClt otázky v pH- -gruft hrobka kostelní; 
čině kostelní konkurence; -gruuD, -gruul'lftiid' kostelní 
-ťoOltCUrreu6-j!ldjcu věci tý- pozemek; -gut záduší, ko· 
kající =-e konkurence kostel- stelní statek, zádušní sta
ní; -COltCUrrCU5' borfdjtift tek; jmění církevní; _tU' 
pi'edpis o konkurenci ko- bcntar invent.ář kostelní; 
stelní; _cI.Htgrcj$ kongres n -fHugeubcntcf měšec na 
sjezd církevní; -l'Iicbftalj( almužnu (v kostelích); -fu~ 
krádež chrámová u kostelní, kostelní kuks; -{al'lc ko
sv"tokrádež; -Mener kostel- stelní pokladna; -lefJeu cír
ník; církevní sluha n hod- kevní n zádušní léno, du
nostář; -l'Iicuft služba kostel- chovní léno; -IelJre nauka 
ní II pN kostele; _DotaHou církevní; -mancr zeď ko
kostelní II ddušní nadání; stelní; _uormatag noremní 
-l'IríttcI kostelní třetina; den církevní; -oli!igathm 
-eigcutl)mu jmění kostelní; kostelní obligace n dlužní 
jmění n vlasbiictví církevní; úpis; -oprcrgcfll obětní pe
-cÍ1tfonmtclt příj em kostela; níz kostelní, ofěra; -orl'l· 
-cinfiiuftc pHjmy kostelní; mmg řád kostelní; řád cíl'-
-cinridjtung zařízení kostel- kevní: -organ církevní or-
ní; -Chtrid)tung$itiiďc - au· gáu; -.l.Jaramcute kostelní 
fdjaffung opatření nářadí paramentY;-.l.Jaramcnteftoff< 
kostelního; -cutlUcif)uug er5cngcr výrobce látek na 
znesvěcení kostela; -erb· kostelní, paramenty; -vara' 
fdjaft dědictví kostelní; -cr' mcntcfJňulllcr obchodník 
forberuific potřeby kostel- kostelními paramenty; -va< 
ní; -feicdidlfcit slavnost tcnt patent o kostelích; 
církevní; -fcjtroul'l fond pro -vatroduinm oslava (sva
sla vnosti kostelní; -fonl'l tého) patrona kostelního; 
nadace kostelní n zádušní; -Í'lltrou patron kostelní; 
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-Í'atl'onat patronát kostelní; trest církevní; -ftnf){ sedadlo 
-Í'atl'onat$amt kostelní úr'ad v kostele; -tl)nrm věž ko-
patronátní; _. llllD I{šfarrgc< stelní; -U1ttcrftii~uug pod
biiulIC kostelní a farní bu- pora kostelní; -bafcr cír
dova; -vfriiuDe církevní ob- kevní otec; -berchtigung 
ročí; _. u. ~friinl'lcn-bcrmij< spojení církví, unie; -bcr. 
gCll$ - bCrltla!tnllg správa raffuug ústa va církevní; 
jmění záaušního a obroč- -bcrmi.lgcu jmění kostelní n 

ního; -l.H'Obiua církevní zádušní, záduší j -bcrmii< 
provincie; -ratl) církevní gcu$-inl.Jcutar inventář, se
rada; ť\.lal1i\eli\díer _ral[) evan- zJ?-am, sou,Vis kostelního jmě
gelická rada církevní; -um[J m; -bcrmogcus-bcrIU!l{tuug 
svatokrádež; -realitiit ne- správa zádušního n kostel
movitost (realita) církevní ního jmění; -bermogcu-bcr. 
n zádušní; -redjltltug účet Iuaftuugs-bťlrfd)rift pi'edpis 
zádušní n kostelní; -rcdJ- o správě jmění zádušního: 
ltlmg$ - c~traet v.ýňatek n -I,lerfamm{uug shromážděni 
v)'pis z účtu zádušního; církevní,kollcil; -bertretung 
-rCd)lmng$ - fiifJrcr \Í.četní za,tupování kostela; -bifi< 
~~duš?í;, -rc~ltvlt~g$-Iegttllg tatiou prohlídka kostela; 
u?tovam Jmem kostel- -bogt (advocatus ecc1esiaf') 
n}ho; , ::-t'ed)uu?tg~· Hquiba< advokát n fojt církevní; 
tton ucetm lIkVIdace ko-I-boríte~cr zitdnšní starosta' 
stel.~í; -rcdJ~tult,!!$ - t'Cb,ifor I církevní př:ds~a;ený; -lUal: 
revl~or, n prehhz:tel uctu l'Iung les zadusl1l: -3ltdjt cil'
kostelmch; -rcdjt jlrávo cír- kevní kázeň n disciplina. 
ke\ní; -regimcnt cíl'kevní firdlfidl církevní' kostelní' 
moc; -regil!Cr rejstřík cír- _c @cmetnjcf)a(t círk~vní spo~ 
kevní; -re\)aratnr oprava lečnost. 
kostela; -fdjiinber hanobítel ~irfdj - acijt třešňová ko
chrámu; -fdlal? kostelní po- řalka, tf'el,'{lOvka' -Ior&ccr< 
k~ad;, -fiebct; stříbro kostel- lUaii cr "el. vodičk~ ze střem
Ul; ;"'ft{!lc~-(hcfcl:1tn!ls, )o~{i: C!l.>: bobkové; -lUaffcr, -lUein 
gatwu UplS o odevzdam tresnovka. 
Kostelního stříbra j -fiJ; ~iffen poduška. 
s~dadlo. v k?stele; -Ha. ~iitc bedna. 
btfdj Clrkevne slovanský, ~iitelt - fabrif továrna na 
s~aroslo,vensk<'; -jvaItuug bedny; -fJiiulIfer obchodník 
clrkevlll rozkol; .. jtaat stát bednami' -tifdjfcr truhlář 
církevní; -itiftuug nadace beden. ' 
kostelní; -itofagcliiircltciu' ~itt tmel n kyt· -fabrif 
f)eflnng. v;ybírán~ koste.lních tov~rr;a na tmel; -faI3l)O[Jc{ 
poplatku stolovych; -ltraf;; I drazUlk na tmel, -mafic 
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tmelovina, tmelivo; -nte~l 
(@5teinfitt, (,.ne. lithocolle) tmel 
(kamenol-ezbái·sk."). 

fittcu tmelovati, kytovati, 
zatmeliti. 

sttttaí (stittat)) cel, kitaj 
(bavlněná látka podobná kar
tounu). 

sttt, - ~iitttlrer obchodník 
kůzlatv, 

stlabtlc náčrtek, nástin, 
koncept; -u-bud) první zá
pisník, kniha na nečisto. 

nafřen zeti; _De !lliuube ze
jící, rozstouplá rána. 

stfafter sáh; -getliuge sá
hový úkol; -~or5 sáhové 
dříví; -ntafi míra. sáhová; 
-ftab sáhovka. 

ffaftcrn měřiti na sáhy; 
.l;íoll _ rovnati dříví do sáhů, 

stíag - aujprudJ nárok ža.
lobní; f-(o$ uspokojený i -S. 
I_fo,) fte[eu upokojit koho; vy
pořádati se s kým, zadost u
činiti komu; -{O$-jtcfiung vy
pořádání, uspokojení. 

Uagbar žalo\'atelnÝi _ ge< 
gen S. allftreteu = ffageu; ei. _ 
maá)ett žalovati co. 

stfagbadeit žalovatelnost. 
stfagc žaloba; stížnost, 

ste,;k; _ gegenS. žaloba nakDho; 
-iinbcrung změna žaloby; 
koho; -lieantwodnug zod
povídání žaloby, odpověď 
na žalobu; -be(mtll;Jorttmg~. 
fdJtift spis s odpovědí na 
žalobu, písemná odpověď 
na žalobu; -bcfuguÍ$ právo 
k žalobě, právo žalovati; 
-begcf)l:ett žalobní prosba; 
-bcbanptnug tvrzení ža-

lobní; -úcfJihtbiguug doru
čení, dodání žaloby; -budJ 
kniha pro stížnosti; -erwet< 
teruug rozšíÍ'ení žalo by; 
-faetunt skutp,k n skutečnost 
žalobní; -ftiit lhůta k ža
lobě; -fii~rultg žalování; 
-gruull důvod n základ žalo
by; -fojtcu útraty žalobní; 
-objeet předmět žaloby; 
-puuU odstavec žaloby; 
-redJt právo žaloby n k ža-
lobě, právo žalovati; -rliď< 
edagvrácení žaloby; -fdJrift 
spis žalobní, písemná ža
loba; -termitt lhůta k ža
lobě; -1l.ledJief směnka ža
lobní, zažalovaná, jsoucí 
předmětem žaloby; -Weg 
cesta n prostředek žaloby; 
im _tlJcge žalobou, pomocí 
žaloby; -5u ftenmtg doručení, 
dodání žalob"\'. 

Ha!,!clt žalovati koho oč n 

z čeho; Í)urclí~ Sť_ erfal1gen vy
žalovati co. 
~rageu - 6iiufuug hroma

dění, sloučení žálob. 
~íiiger, -ht žalobce, -kyně, 

žalující, žalobník, -ice, žalo
vatel, -kaj -rorie úloha, po
sta veni žalobce; S-Ut bie _To[e 
311ttleijen uložiti komu, aby ža
loval. 

niigcrHď) žalobcův, žalob-
cova, žalobcovo. 

Wigfiď) žalostný. 
stfitgHdJfeit žalostnost. 
SHags-an!Jriuguug podání 

žaloby; -ihlberung změna 
žaloby; -aumcrhmg po
známka žaloby; -llujlJntdJ 
nárok žalolmíj -befd)cill vý-

stfllutnter - SHatteu- 721 

měr žalobní; -cauthm jistota st!ar-maifďje jalový rmut; 
n kauce žalobní; -factum f-fteHeu objasňovati, vysvě
skutek n příběh žalobní; tlíti co; -ffcfhm!J objasnění j 
-gegenjtaub žalobní před- im SnrereHe ber -fte[ung Hl 
mětj -foften náklady žalob- ll5ermi!gen,)jtanbe!3 aby se zji
ní; -uatibitiit vznik žaloby; stil n objasnil stav jmění; 
-petit, -petitum žalobní ::-lumpf :,or. ředištěj -11.iaffer< 
prosba n petit; -tiiďedall lepatatwU$ - apparat hor. 
vrácení žaloby; -idJrift Pl- protiproudný přístroj. 
semná žaloba, spis žalobní; SWir - úaHiu hor, řediště, 
-l.1credllmg přechod žaloby nádržka pručistná; _líottiď) 
na dědice, zdědění žaloby j káď scezovací; -mHtef látky 
-tJctjiiljrtmg promlčení ža- čisticí, čistidla, čeřidla; -jpii< 
10 b v. ne třisky čisticí, čeřicí n na 
~ffammer spona (je,li z plechu čistění; -1.pihrcer3cnger vý

n , plochého žel",); skoba (když je robce UÍsek na čistění, 
ze železa tlustého); závorka; -fpiJ?e ffiheu vyjasniti; čistiti; 
špice, hrot skoby. plíti. 

st!am.pe pražec (popříčný). stfar~cit jasnost. 
~fap~ - brliďe poklopný ~fíitfd průčistka, vyče

most; -lIeďeí pHklop, po- řenÝ roztok cukru . 
klop; -fane past se záklop- §ffiiruug čistění, sčisťo-
kami; -feffeí skládací seda- vání. 
dlo; -ttfdJ skládací stůl; ma~e hor. malá tlukárna n 

-tfJiir padací dvéře n dvířka pestovna. 
n poklop. stfttub - arlícH přebírání, 

st!apl,.Jc ventil, klapka, zá- pl'ebírka; ~Ct5 přeběrná ru-
klopka, chlopeň; poklop. da; -Gut hor. přeběrky; -f)uf5 

stlapj.Jcn - bm.tb závěs a sběrky, sbírané dHví; -~Of5' 
klapková; -fď)uttt (betl lBrief~ tedJt právo sbírati dříví; 
umfd.lfage0) sWh záklopky -Í)of5fammcftt sbírání dříví; 
(obálkové); -lď)rauf skříň -Íjol5tag lámačka, den ku 
záklopková j -ftcml,.Je! razít- sbírání dHví; -t;Otratf}, -werf 
ko na záklopce; -berfdjluf$ přeběr, zásoba rudoviny ku 
(6ei bm 'l3fomben) zavírka sklo- přebírání. 
pečková (chlopničková); Hattúclt přebírati; 
_ll.lCÍjt poklopov}' jez. sbírati dřÍví. 

~htj.Jj.Jet-íjo f3 oklestky. ~rmdietiď)t, mattúerig hor. 

Hal' jasný, čist}" prů- přeběrky. 
hledný; in0Sť_e jetJetl objasniti, stfauc pazour, dráp; ko-
vysvětliti CO; hM'. drobn,'; _e pyto, pazneht. 
lBerge drobu}' kámen;_e ~~o()re Sl'hmen - bcjď}fag kování 
drobné uhlí. paznehtů, kopyt; -frcmf~eit, 
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-fettdJe kulhavka; -fdJmafs 
tuk paznehtní; -tMere do
bytek paznehtnatý, pazneht
níci; -tJiel)l)iiuMer obchod
ník paznehtnatým dobyt
kem. 

~falt1C soutěska, průsmyk; 
splav; hor. jáma, kde se za
číná m~,ti. 

SHatJeu-liHhuug tvoření se 
námele n námelníku. 

SHatli:atur- (ti> (Hubintur-) 
Ct'5CUgCl' v}'l'ohce klaviat~r; 
-fabrH továrna na klavla
turv. 

~faj;icr- (tiž G':rabicr-)atts~ 
fcil)er půjčovatel klavírů; 
-bauanjtaH výroba klavírů 
r, pian; _vnucr v:\'robce kla
yirů; -llcitmtDtl)eHcerjcugcr 
YJh-obce klavírních sou
čistek; -Cl.1t'j.lustifd)fct' tru
hlář klavírních koster; 
-faliril' továrna na klavíry; 
-fH3fabrlf továrna na k~a-
vírní pl~t;, -fnfilltadJcr ,;lel
ník klavlrmch noh; -fJaub~ 
ler obchodník kla.víry; 
-relJret~ učitel klavíru; -reilJ~ 
ltuftaH půjčovna. klavírů; 
_reparatcltr spra.vovač kla
vírú; -1 aHcncrjcltger výro b
ce klavirn ích stml1; -idJufe 
klavírní škola; -lt1tder pia.
nista.; -fHl1uncr la.dič kla
vírů: -t~titC!t kla.pky kla.
vírn{: -túigcr - ťouforHum 
družstvo nosičů kla.vín'\.. 

~lfeúc - attfJcit zdivo z dr
cha.nky a. rozděla.né hlíny; 
-mtttcf lepidlo; -ftoff lepivo, 
látka. lepivá; lICtuertartigc -ftořfc 

rosolovité lepi vé látky; -ttJed 
= _ar6eit; -5ette! nálepka. 

nebeu lepiti se, lnouti 
k černu n lJaČ, lpěti na čem; le
piti; -l.'I, HefJtig lepka.v.~'. 

§řfeber klih rostlinný, le-
pidlo, lep, ma.z; lepič. , 

§řfee jetel; -fuUet plCe 
jetelová, jetel ke krmení; 
-ÍJiiuptcI palička. jete:e, me
dulka; -faat jetelov)' osev; 
-famen semeno jetelové; 
-faf5 sůl šťavelová. n šťoví-
ková; -famcul]anbíer ob
chodník jetelov\'m semenem; 
-jihtre . kyselÍ!~a. šťavelová 
n šťovíková; -feille kokotice. 

Sříci jíl. 
!,1'leibct mazal, pa.ckář; 

-lJJerf (5tlei6\lJer!) lepenice. 
~reib oděv, oblek, ša.ty, 

roucho. 
ffeibeu odíva.ti, šatiti, oblé

kati, ustrojiti. 
Sřfcil:ler-ani dj affung$ -uor' 

ldJuf$ záloha na op a.ti'e II í 
šatstva; -coufcctiolt kOll
fekce oděvů; -etmfcdio1t$
ItHUenl)iinMer obchodník 
oděvovým zbožím konfek
čním; "-fnlirH továrna nl1 
oděvy; -gefď)uft obchod šat
stvem; -ljiUtlleC obchod odě
vY' -l!JiíuMet obchodník 
o'děvy; -fajíeu šatník, skříú 
na šaty; -hiímct vetešník; 
-lcif)tmjtaU půjčovna odě
vů; -malÍ)er oděvník, krejčí; 
-mad)ctgeltH~r6e krejčovská 
živnost; -tllltdlcrfdJule škola. 
oděvnická; -mad)etiu odě
vn ice, krej čová; -uiil)er 
krejčí; -tll:llltlUtg l'ád oděvní; 

_iedjclt věšák na. šaty; -rci, 
uigcr čistič n cídič oděvů; _, 
11. 'Eď)uiWt)(trcu-f)aubc1 ob
chod oděvy II str'ižným zbo
žím, -ftoď stoja.n na šaty; 
_'ll. !.ffiiiid)c~iillMcr obchod
ník oděvy a. prádlem. 

!,1'ícibung oděv, ša.tstvo, 
ša.t oblek: oblékání, stro
jeni; -s-!ieg~nifaub, _ -~:it~d' 
část oděvu, sat; -S-jiOH lat
ka na. oděvy. 
~{de otruby. 
~!eien-ausf1tl)t'liolIdte bo

Jeta na vvvezené otruby; 
-ausfUl}t~:řcgiit~t,v, _mlS' 
tritts-regtltcr reJstnk vyye
zen}'ch otrub; -ŤuttCt krmIVO 
otrubové. 

Ueht malv, drobný, nepa.
trný, neveliký:, _C0 ,9J1(i~cflen 
děvčátko; _cr Drt mlstecK~; 
_e~ i.illorl slovíčko; _e Ilctlenc 
malá loterie, lotynka.; _er 
werben menšiti. S6, rozdrobo
vati se. 

SUctn-bi:iďcr malý pekal'-; 
-úaf)tt dro bná dráha; -[Janer 
chalupník; -betdeb obchod 
n provozování v ma.lém n 

v drobném; -brcnuf)oI3 
drobné dříví pa.livové n pa.l
né; _fm:mtíjl,1f;f)iiubler ob
chodník drobnÝm dřívím 
paln}'Hl.; -bre~HifJo{3b~rfa~f 
prodej drobneho drlv~ palI
vového: -coucciJt maly kon
cept; -tOnťCí,Jt~alJict mal}' 
konceptní pa.pír; -tll;af)t> 
3icfJer Yyta.~10Víl:Č tven~ého 
drátu' -bntctct' tIskar latek; 
-eifel~ slabé železo, pru
tovkaj _Ct'jpodruclek, drobná 
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ruda.; -feucradicitcr kovář; 
-frifď)arfleH malokryčný 
způsob zkujúování surového 
železa; -ful)tmattn vozíčkář; 
-geril (peníze) (lrobné; id) ~a6e 
tcin -nelb nemám drobných; 
_geíb nledljefn měniti za drobné ; 
_gcltJeljrmU!titiou munice, 
sti'elivo pro palnou zbraú 
ruční; -ge1l.lerbe(betricv) 
mal}' průmy:;!; -gief;er malý 
slevač; -gruunbeftíi malý 
statek; držellí malého statku; 
_gauneI obchod drobný, 
v malém. po drobnuj -l}aus 
domek; ':"fa1l6fei.).JtWier mal}' 
ka.ncelář"ký pa.pír; -fart~lt
format visitkový tvar; -fm
ner - vell.lnÍ)t(uugs)altihdt 
opatrovna dětská; -nUller
ItHlrtauftart opatrovna pro 
malé děti, zahrádka; -foljle 
drolmé uhlí; -fúimet kramál' 
v ma.lém n po drobnu; f-' 
laut málomluvný, nesmělý; 
-moutterun!J drobn}' oděv 
vojáka.; -tlofflHtj:Jier malý 
poštovský pa.pír; -fdJ!iidJtcr 
řezník v malém n po drob
nu; -fdJmicll zámečník, zá
vorkář; -ftcdJer drobný hun
týř; -ftcdJer 11. SeIdJcr drob
nv huntýř a uzenář; -ul)r~ 
lttadJet drobný hodinář; _bcr' 
fanf, -bcrldJfci# drobný pro
dej, prodej. v malém n drob
ném, prodej po drobnu; -uet' 
fdJ{eiffCr prodavač drobný n 

vma.lém n po dro!mui -úle!}, 
I)ihtllfer obchodník drobn.ým 
dobytkem n bra.vem; -bie!)' 
ftcdlet řezník drobného do
bytka. 
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Heiueu, Uehteru drobiti, (poh)mniin)e~ 311ftitul) klinický 
rozdrobiti. ústav. 

~Ieiuigfeit maličkost, ma- ~H1tfe (al! ber :;tf)iire) klika. 
lichernost. ~finfe{ in e-ll1 ecflleuíen~ 

ffehtfidJ malicherný. tf)ore stavidlo vratové. 
~fehtOl:I skvost, klenot. ~íhtfelt- er3euger vyrabi-
~{eiiter (škrobový) maz, tel klik. 

lep; -liill:lung mazovatěnÍ, ~nufer kanálka. kabl'inec 
tvoření se mazu; -Ct1icngCt (cihla); -manf1cé kabřin
vSrrobce lepu; -ttiHinng zá- cová silnice. 
kal škrobový. ~fipp·fiid} klipka vlajková, 

§ffcmm-f.mg, _Húlieu roz-, sapini -jmulO drobný dluh. 
proskhpec; -fťÍjtaube svě- ~HttCt - id)ultl malS' dluh. 
radIo, ski·ipec. ~fúate stoka, kanál. 
~fcntme svorka, svírka; ~lobcn bidélko čihařské, 

základka. pro-, rozski'ipec; st,. kladník ; 
neUmlel! svírati, zarážeti; -f)O(6 polenové n štěpinové 

fin) ani el. _ lpěti na O_ll. dhví; plav. svorkový věšák 
kb dkovnicový. 

~(empltet klempíř; -arlíeH Uonifď)C $tr~ilnpie lék. křeče 
práce klempířská; -gcl!.1Ctfic trh 8. vé n škubavé. 
živnost klempířská, klem- ~f!)j:Jf _ arÍlcit dobývání 
píi'stvl; -f)attDltlctf i'emeslo s hora dolú; -gcftiiugc, -1iCug 
klempířské; -tl.lm:Clt klem- důlní n šacht,ové kleps,dlo. 
píj'ské zboží II výrobky; ~riilJj:Jcf- (iflit;cn~)atlJcitcr, 
_ltHmmfaótif továrna klem- ~{ijÍ'~ícr kraj k ili' ; -majd)htc 
pH'ského zboží; _\l)arelt~ stroj na pletenÍšiíůr; -Iuareu~ 
ijiinDfcr obchodník klempíí'- fabdf továrna krajkového 
skvm zbožím, zboží. 

StIcttc lopuch. ~{oftcr-tWotf)cfc klášterní 
~nma podnebí. lékárna; -cmtllil!atin kandi-
nimatiíd) klimatický. dátka klášterní; -cr;td)ultgs< 
~nltg - gías křišťálové íluft!tH klášterní vychova-

sklo. telIla; -flciftHd)er klášterní 
~Iiltgc čepel. kněz, teholní duchovní; 
fffhtgc! -bcutc! měšec na -gdftfifíJfcit řeholnictyo, du-

sbírání almužen, ctlOvenstvo klášterní; -gc~ 
Wngcn zníti; _be \)Jciin3c mlil!e klášterní n řeholní slib; 

ražené peníze. -gemiH6c klenutí klášterní; 
~Httgcu - jánnic)) čepelář. -!1t:uft klášterní hrobka; 
~íhtif klinika. -fcder vězení II žalář klá
f!htifíl)e 'llrq,iibeutH klini- šterní; -ťh:ďJe kostel ldá-

cká propedsutika; _e'l Sllftitní štel'Eí; -íaiettbrutlcr klá-
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šterní bratr laik; _fcfjtatt~ I třaskavý papír; -ctúfc třas
ftna škola klášterní; -ntit~! lmv)' hrách; třaskavé zrnko; 
!'Iifí - lieffimnumg určení -fiMlms třaskavá zápalka; 
věna klášterního; -mihtťÍj -!'las třaskavý plyn; -gOrD 
mnich, l'eholník; -ltlnute thskavé zlato; -ga!±efigttal 
jeptiška; -vttbiíegium pri- (aui ~iienóar)l1C11) výstražná 
vilej II v)'sada klášterní; návěst výbuchem; -faí:ljeht 
-fdlttfC škola klášterní; -1h!" třaskavky; -lJtii"aratc třas
tliett studia klášterní; -Í,lcr~ kaviny; -qucďfi!Ílet třaskavá 
mogcnjmění klášterní; -bl.lr~ rtuť; -11Ibct třaskavé stříbro. 
fteber představen}' kláštera; fnav\.l těsný; stručný, ú-
-6ÚÚJt klášterní kázeň. sečný; _ ód lIafie íein býti 

f{iHfcdiďJc (\)enofieufn;ajt klá· v peněžité tísni; _eíl @elb 
šternÍ společenstvo. nedostatek peněz n peněžní; 

~foÍ) 'špalek, kláda; čep _ an ber [SanÍ) u samé zdi. 
u rybníka; -Íjol?;ficfcrcmt ~1taj.lj.Jc horník, havíř, hut-
dodayač špalkového dříví; ník. 
-pflnito: špalíčková dlažba; ~ltaj.1pfú)aft horní bratr-
_thmc, -gcrhmc dřevěná stvo, hornictvo. 
stoka (mlvnu na svrchní ~naj.lpid)afts iiUcftCt 
yodul.' u starší bratrstva; -rmgťlJo< 

~fi.jllcr - 5ímmeruug dře- t'Íger příslušník bratrstva; 
veuí špalíKové, špalíková -au$jdJuf$ výbor horního 
v.{'cHeva. bratrstva; _beitrag přispě-

~htft rozsedlina, trhlina, vek k hOl'l1ímu bratrstvu i 
žilka; bilrre ú lmt\)e _ planá n -eaifc pokladna bratrská; 
jalová žilka; eble _ rudná -caf1eúeitrag příspěvek do 
žíla; _Dnmm příčná hráz, pokladny bratrské; -cllfic" 
přelirázka. mitgHc'o člen pokladny bra-

~(iifth'lfcit ber $toI;le štěpi- trské; -genoffc člen bratr-
na tost U111í. stva horního; -labc = 

HUIJ chytl')", mou dr}'; _ _cafie; -ted)uuugsfiifJrcr bra
man)eJt moudřiLi; _ tuerben I trský účetní; -itatutctt sta
zmoucUeti. I novv bratrstva horního; 

~rumj.lcn balvan, hrouda, -l.leřbmtD společenstvo hor
chumáč, kus; hor. kryčná nické, svazek horního bra
hrouda, polokryce. trstva; -!.Jerfammhmg shro-

~ltabClt· aHer chlapectví; máždění bratrstva. 
-fd}ihtDtut!1 prznění chlapců, ~uiiucf klubko. 
samcoložství;_lcminar(ium) ~nauer ho,_ peQka, balvan, 
chlapeckv seminář. tvrdá skála. 

~ltalI-'úottli!)lts Uaskavé fnaucrig ho,-, peckovitý 
cukrovinky; -effcet-papier tvrdý. 
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~uauf hlavice (sloupu) j 
knoflík. 

stucbcl roub(ík), obušek; 
hor. valach; auf bon _ faf)rw 
spouštěti se po valachu; _ 
nebft Sj'ette roubík s řetězem. 

fncbcht roubovati, vázati; 
@arben _ snopy vázati rou
bíkem. 

~ued)t pacholek, sluha; 
(G:il1fíf2gurte) hor, sedlo. 
~uct-maftthte stroj na 

hnětení. 
fuctCtt hnísti, mačkati. 
~uic - biigcf hor. nákolen

ník; f-filtmigel3 @eiftrů1)r ko
lenovité vedení líhové; f-" 
gcbogcne íltei!erW3en poklony 
ohnutým kolenem; -liebet 
násoska lomená n ohnutá, 
kolínko násoskové; -túÍJt, 
-fiiid koleno roury. 

~1tigg-giebcf lomenice. 
stuoflfauďj česnek. 
~uoď}e1t kost; _bau ko-

stra; -bIeid}cu bílení kostí; 
_bremtetei pálení kostí; 
-fett morek j -feH - e~ttaet" 
fabrif továrna na výtažek 
morku n kostního tuku; 
-{}nublcr obchodník kostmi; 
-fOf]!c zvířecí uhlí; kostní 
uhlí; -fol)feu - abfiiITc od
padky kostního uhlí; -fol)re~ 
bercHung příprava kostního 
uhlí; -rof)feu-fHtrathm 'uh. 

filtrace kostního uhlí; -feÍlu" 
gafferte kostní klíh; -marl 
morek; -mel)I kostní mouč
ka; -mef)!c1'~eltgc1' výrobce 
kostní moučky; -miií)Ic mlýn 
nakosti; -iHer3cuge1'výro bce 
kostního oleJe; -1amm(cr 

sběrač kostí; -fdjutaf5 kostní 
tuk; -ficber vaÍ'ič kostí; -fie" 
bcrei kostivarna; -ftampfe 
stoupa na kosti. 

~ltoffctt hlíza. bobule. 
bulva; -gcwiidj$ lOstliná 
(plodina) hlízovitá n bulvo
vitá; -gclí.liidj$l1Wf1 míra na 
plodiny bulvovité. 

stuo.\.lf knofiík; ii6erjj!cnnene 
Hnb ii6eriogene Sj'nlij!ie kllofií
kv opředené a potažené; 
;jdb~ !lnb iíll1crj!!aitierte '\tnoj!fe 
knoflíky platované zlatem a 
stř í brem. 

~nopf-i:lrccMfcr soustruž
n ík knoflíků; -foď}niiOc1'ht 
o bšívačka knofiíko\'\'ch di
rek; :ro~i,ei~~ cel. iíed,:,ábí 
na obslvam mrek knofiIko
vS' ch ; -" u. ~ď}ttíi1'e-e1'6cuger 
V\'1'O bce knoflíků a šúůr; 
-1í.larclter3eugcr výro bce 
knofiíkového zboží. 

~ltijvfe-C1'5cnger yýrobce 
knoflíků; -f)iittl:líe1' obchod
ník knofiíky. 

stuOVí3l.'r kotvice, borek, 
duběnka. 
~ttoppcm-ťj:tradC1'5el!gCl' 

výrobce výtažku duběnko
vého; -UtCflI moučka duběn
ková, pdišek duběnkov), ; 
-(gaH)ll.1cfvc žlabatka kali
chová. 

!luo1'pc! chruplavka, chru
stavka. 

!lno1'vcr kousky rudy; 
-fof)le kouskové (ořechové) 
uhli. 

!lltorrclt suk. 
~nof.pctt - bHlIltug tvoření 

pupenů, rozmnožování pu-
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penv (u buněk kvasničných), 
pupĚmění. 

~ltote1t uzel; slav. pupek 
(tašky); hor. srústel-'··~.lTacho
vit:)',; -c1'5 sr?-stková ru~a; 
-IHmft (ber G:ljenbal)1!en) stre
disko, uzloviště (drah). 

~noÍ)e1t podpestník. 
fnitvrc1t pojiti, vázati, sta

IlGvati, přitužovati; .na:-.á: 
zati, pí-ipojiti; fid) _ phpOJlh 
se k čemu. 

~niippe(-l)olJi oklestky. 
ftObtllt kobalt; -bcrgll.ied 

kobaltovv dúl n rudník; 
_Mau mo'dř kobaltová, ultra
marin kobaltový, modro The
nardova; -el'~ rud:, kobal
tová; -gIlm; ko baltlll, ďasec 
krychlo\'~'; _g1'ul1c = _óerg" 
\1.'erf; -o~'Jlnt1 kysličník ko
baltnatý; -5Cď}Cv = _~~rfliNrt 

Sfobcr oplotenj -cqClt nor 

železo ukradené a tajně pro
dané; -IdieU krad ení rudy 
sousedovv. 

~oď} kuchař; -apiJarat 
přístroj l:a vaření; -bottiď) 
lih. pařák; -fcifďJcn kryco
vání kypné r. s kypěním; 
pudlování truskové; -gc~ 
fd)ict kuch.vúské náčiní n 

nádobí: -gcid)in: - Ctscugcr 
výrobce kuchyl'iskóho ná~'2ni 
" nádobí; _~crll krb n ohmste 
na vařeni; -fa.\.llc! varní 
dJlo s kloboučkem; -rcflc!' 
erjcuge1' výrobce kotlú (na 
vaí'ení); _ntctí)olle methoda 
po varná, rmutování povar
ne; -ofcu kuchyňská kamna 
(plotna), sporák, sporokrh; 
_pttblleht pudlování trusko-

vé j -;ar; kuchyňská. sůl; 
_iaf;gef)aH obsah soh ku
chvl'iské. množství kuchyl'i
sk'i3 soli; -iafHiaf~ pas n 

nrúvodní list na kuchyl'i
skou sůl; _jď}nttcbc kryco
vání kypné n s kypěním; 
-iď}nle kuchařsk,á škola; 
-le1'nice náčiní kuchyl'iské; 
-fV!lrOe1'b sporák na var'ení; 
_lIctfa~te1t = _metf)obc 
rmutování povarné. 

~ocl'er$-fíjmer chebnle. 
stoffet - er5cugcc výrobce 

vakú; -f)iinbfcl' obchodní.k 
vaky; -í.Hl.pterCr3cuglUtg vy
roba vakového papiru;_\l.lage 
yoj. a "j,h. váha skládací (roz
kládací!. 

!lof)(rabc krkavec horní,. 
havrall; -rabi brukev. 
~o tj íc uhlí: i!eq eta'6iJiidlC 

('l3fla1l3eH'-) rostlinné uhlí; 
óÍínmíl10ie _ smolité. kaulen
né uhlí; tallf:e _ jalové uhlí, 
mrtvina; ťiDrbcr_ těžné uhlí; 
~ir\c~_ krupičné uhlí. 

stoíjfC1t - aúbau dob.ývál;Í 
uhlí; -a6bau: - gCl'cdjttgfctt 
púvo do D\'\'uti uhlí: -ab, 
ragc,t!Ul!:! "ulož~llí, ' Ul-:lí; 
_C!CUClt bu". nhetne akcIe; 
-aber žíla uhelná: -arbet, 
tet uhlar·, uhlokop; -auf' 
Ílcl'dtung úprava uhlí ; 
-lianf uheln:)'T slůj, uhe]n~ 
plást, uhelná v~·~tva; -lJ~~art 
\s)potreba Uhll; -lieljalter 
uhelník; -bCl'flflau dobývání 
kamenného ~lhlí, dolování 
na (kamenné) uhlí; -ber!]' 
(lau - gciefljď}aft společnost 
pro uhelné doly; -berg' 
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maltu uhlo kop i -liCtgítJCtf tCt dělník v uhlírnB (uhelné 
uhelu)' důl, uhelna; -bill.luug kolně) j -~Of6 dl-íví na uhle
uhelný útvar; -úiftct kop- ní j -f)uut viz ~uut; -faUt< 
tová čerň, bista; -lihml.lc = utet komora n kolna, na 
~nt[)racit; -btcuucr uhlíř; uhlí; -farrcufttecl'e střída 
-lircmtetct uhlírna, pálení uhlovlečná n na tačkování 
uhlí; -btiquettes - Ct3cuger uhlí; -fadeí! uhlářský kar
v},yobce uhelných bryket; tel; -Heiu drobnina, drobné 
-cIaf11crtmg třídění uhlí; uhlí; -labc.plaJ; nákladiště 
-bifttict uhelný okres j -kltJ> uhlí; -lagc uhelná vrstva; 
ucmtit uhelný dynamit; -ciu< -Iagctntaga6ht uhelné skla
fageruug nakládání uhlí; dišté; -fi.ifd)c mour, uhelný 
-cj:1Jort vývoz uhlí; -fefh prach j -Utafi míra uhelná n na 
uhelné pole; -fcner uhel- uhlí; -tttcjier uhloměrecj 
n3' oheň j -feuer ll11ierI)aHen -mllf)fc mlýnna uhlí; -Utld))e 
udržovati řeřavé uhlí; -filtcr< uhelná pánev; -O~IJ\) kyslič
fabtif továrna na uhelná ník uhelnatý; -.plattc deska 
cedidla; -fliHi uhelný slůj, uhelná; -ln:eife ceny uhlí; 
uhelný plást; -ffiíi;-jd)ram -ret/iet uhelný okres, uhel
šrám v uhelném plástu; n,á pánev; -tOrrC sýpka na 
-fmgcHlafm poboční dráha uhlí; -fiiurc kysličník uhli
uhelná; -fiirtlerjd)ad)t uhlo- čitý (úhelka); -fihtrdiliis< 
těžná n uhelná šachta n já- IÍjen bublinky kysličníku 
ma; -fi,hí.'ler)1recl'e uhlovozná uhličitého; -fiiurcgc{Jliis< 
střída j -filtí.'leruug těžení mafd)hte stroj uhelkový, 
uhlí; vyvážení n doprava n saturačka; -iiiuregd)ttIt ob
vozba uhlí; -rriid)tcr po- sah kysličníku uhličitého; 
vozník uhlí; -fuÍ]rc povoz množství, bohatost kyslič
s uhlím; ř-fiifJrCltll uhlo- níku uhličitého; -faurcra> 
nosn}'; -fufnttrit uheln,ý ful- vent laveur uhelkový; I-jal!< 
gnrit: -gos nheln}' plyn; rej Sťali uhličitan dras elnat}'; 
-gnserjeugltHg v~Toba uhel- qauWI ilBafier uhličitá voda; 
ného plynu; -!'lCftiióbc ná- -fcíjadJt uhlotěžná šachta; 
bajka uhelná; prach uheln}'; -fd)id)t = -1[[\12; -lodienmg 
-gcll.Icdfd)aft závodnictvo n tHdění uhlí; -fíiil.lcel';cugcl' 
těžal'stvo uhelm"ch dolrl: v}'ro bce uhelných tyčí; -itiitte 
-gclUtllmmg dob~'vání uhll; uhliště; -ftcmb mour, uhelný 
-grcu3pfcHct pomezný 0- prach; -fticl'ftoff uhlodusíkj 
hTadník uhelný; -gntlie = -fttfte, -flJit)clt uhlíky (na 
_oerg\Der!; f-fJaHig uheln)', lampy elektrické); -itoff 
obsahující uhlí; -ljiinMcl' uhlíK; -ftojí uhelný bok, uhel
obe-hodník uhiím; -fJiiuel']Jé průčelí, uhelný předek, 
uhlokop, uhlařj -ljausllrllci> t uheln}' zbůj; -ftrafle uhelný 

rub; -ftrccl'e uhelná střída; 
uhlovozná střída; -ftjnbHat 
uhlářskj'T syndikát; -tarif 
sazba uhelná n pro uhlí; 
-t~cCtfaúricatiou výroba 
uhelného dehtu; -berljau 
poruba uhelná; -t/crfd)Ieiff> 
liud) o behodní kniha uhlíř
ská; -uerfd)!eiffbcrcht spolek 
ku prodeji uhlí n uhlířsk:j'; 
-ll.lage váha uhelná n na 
uhlí; -ltJagcn hor. uhelňák, 
uhlák, uheln)' vůz; žel. vagon 
n vůz uhlí; -Il.lcrf uhelna, 
uheln}' důl; -3cd)e uhelný 
diil; -5iegd tašky uhelné; 
-3ihtbcr - cr6eugcr výrobce 
pod,~alků uhlí. 

ftiíÍ}{cr uhlíř. 
~toljíerei uhlařstvL 
stiibnmg ber ~engfte li cen-

to vání hl'ebců; -$-commif> 
fiou komise pro licentování 
(hřebců). 

~ofarbctt - falirif továrna 
na kokardy. 

ftofos - reinll.1!mll plátno 
kokosové; -ttllifc kokosové 
ol'echy; -tmf$-iH kokosov}' 
olej; -nufs-fd)a!cn oel, sko
l'ápky ol"echu kokosového; 
-teill.lid)c kokosové koberce. 
~ofs koks. 
ftofs - tlnftaft koksárna; 

-arii citer koksai'; -ausúrht< 
guug v:j-nos, výti\žek koksu 
(z uhlí); -(cijcn)ÍjoóJofclt 
vysoká pec na tavení zeleza 
koksem, koksová domna: 
-falit'if továrna koksu; 
-!)aubler obchodník koksem; 
-fol)fc kokso,'é uhlí; -ofclt 
koksová pec i_il.lcdkoksárna. 
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~OmClt žehadlo, kužel, 
píst (u pumpy); pažba, hla
viště pažby; baňka, (baňatá) 
láhev. 

~oHleu-fiifJru1tg vodidlo 
pístové; -fiH)tuttg$triigcl' 
podpěra vodidla pístového j 
-ljub zdvih pístu; -muÍ)íe 
tlučkov}T ml}'n; -ilumllc 
pumpa pístová, čerpadlo 
pístové; -ring kroužek pístu; 
-l'oljr bota u pumpy; -itllugc 
táhlo, bidlo, tyč pístová; 
-ftauQcufopf zhla ví táhl a; 
-ítJcttcrmajd)htc, -Iuctfer> 
lJumpc, -ítJettcriaí; pi sto
novv větrník n větrní násos. 
~oUotf)ar červeň angiic h á. 
~Oncr janek; jankovitost. 
~offcrlt kutálení se. 
~oIofouhtm-gicficr slévač 

kalafuny. 
fommcn přijíti; ilt ~oia[ -

odpadnouti, vymýcen býti; 
bie 6ebullgene1t 2"[6ailfle \lom Si'anf> 
preije _ nidit in ~l1jd)fafl umlu
vené slevy z kupní ceny se 
nepřirážejí, k umlu ven,<'m 
slevám z kupní ceny se ne
hledí; ei. rommt in ~ll\l'ellDllltg 
n,čeho se používá; cl. 101111111 ilt 
iBetrad)t k ""omu se přihlíží, 
n,co se uvažuje, něco padá na 
váhu; oll lm; _ škodu vzíti; 
um ct. _ o n'co pl'ijíti, něco ztra
titi; !Die [lodi lommt e?J? zač je 
to? co stojí ta věc? po čem to 
dáváte?; bie 0ad)c rúmmt [)od) 
oU fte(1Clt věc je drahá, věc 
stojí mnoho; auf Den ~llJ1b _ 

pl'ijíti na mizinu n ve psí; 
3l! strajeeu -, 311 fíd) _ vzpa
matovati se, zotaviti sc, 
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okřáti; bi~ ii6er ifju ber 
meáne rommt až na něho ně
kdó vyzraje; 3uftaube _ státi 
se skutkem, k místu přijíti, 
uskutečniti se i 3ufiatten _ býti 
ku prospěchu, prospěti, ho
diti se čemu; jc\larf au eiuauber 
- dostati se zle do sebe, zle 
se do sebe dáti; alt ben stag 
- na světlo pi'ijíti, na jevo 
vyjíti; bie @el\UreuHfiá)t biefe~ 
meá)t>3geiá)iifteil rúmmt iu ~rage 
jedná se o poplatnost práv
ního jednání; 3ilm il5úriá)eiu _ 
objeviti se, ukázati se; cht 
@eic\liift rommt aml1 ~H\iá)fl!íie 
obchod se učiní, "jedná; bie 
:!Iui+'ruc\le _ mit Wcá)ten aubem 
iu lBerUQrtlug nároky se utká
vají s právy jiných; eiu il5or~ 
[ief)ab.lfefb lommt Dem lBemer6cr 
au @ute uchazeči připadne 
pole zaručené, vyhrazené; 
-Des 3af)r pi'íští n budoncí 
rok; ge[al1fen _ přiběhnouti; 
jiá) et. 3lt 0á)uften _ [afim za
viniti co. proviniti se čim; \UoQer 
tommt e5 čím je to? i 3-m 3u~ 
reá)! _ srovnati se s kým; cr fam 
alt bie meil)e došlo na něj i auf et. 
3u ipreá)elt - promlu vi ti o čem; 
e-r 0aá)e alli bie epnr _ "ěcí 
se dopátrati; aU0fÍnanber _ 
rozejítl sp; alt0 bm ®á)lllben 
- vqJrostiti se :ó dluhů, zba
vitr n :óprostiti se dluhú; in 
5.3ergefjenf)eit _ b:)lii zapome
nut; uber S. _ pr'epadnouti 
koho; 3m lBeiiJmuuJ, SU jiái _ 
vzpamato\'ati se; jur @eluii(l, 
L)cít _ nab.\,ti jistoty; sum 
@elbe _ nabýti peněz i sum 
,Siele - dojíti cíle; 311 i2::c\laben_ 

utrpěti škodu; úraz utrpěti; 
Sll 5illone _ začíti mluviti, 
promlnviti. 

stiinig král; -reidj králov
ství. 

fiinigHdj královský. 
lontfd} kuželový, kuželo

vití,. homolovitv. 
ť~UnCll moci;" e(í [onnte um 

bie fUnfte ®tlmbe geiá)ef)Clt jeiu 
stalo se to as o hodině páté. 

stonfofen konsoly. 
sto.pf hlava; nápis, nadpis; 

- bei3 'j3retofolIc0 záhlaví pro
tokolu; _aríícH p~'áce du
ševní; -bal)u zvratná dráha; 
-bCDCďttug pokrývka hlavy; 
-Dotatlon dotace oso hní; 
-liofjúetric[J vrškování; 
-!jOí;lvidjd}aft. vrškové 
hospodářství; -nITcu pod
hlavl1ice, polštái\ poduška; 
-poHterreifJ!luftaft půjčovna 
podhlavnic n podušek; -reď), 
mm počítání z pam,Cti; 
-fdHvclIe čelní trámec; -ici, 
tc (na penízi) strana hlavní n 

s hlavou; -itathm zastávka 
n stanice zvratná; -jteuer 
daú z hlavy, daň osolmí; 
-l1iiď pohlavek; -tl)cH díl 
osobní II podle hlav; naá) 
_tf)ciím dle osobních dílů; 
-tfJeHung dělení dle počtu 
osob n dle hlav; -Ilcdel;tutg 
úraz na hlavě; -ltlltnDe rána 
na hlavě; -5al)! počet osob 
n hlav. 

Sřoj.!j.!c vrchol, vršek. 
stoppc! spona, spinadlo, 

smečka; ohrazené pole, ho
na; -fiidjerei společn\' rybo
lov; -iagD společná honba; 

-jiinfen dvojice sloupů; 
-hift, -WciDe obecní n spo-
lečné pastviště; ohrazené 
pastviště; -itJidfá)aft stří
davé hospodáí'ství polní. 

stojJíJer 'věr. frkal, supěč. 
stoproHtf; (,\totf)ftein) ko

prolit. 
storaífcu-cJ.'jcugcr výrobce 

korálú; -fijd)crei lovení ko· 
rálů; -f)iinMer obchodník 
korálv; -imitathm korálo
"á ir;lÍtace, l1apodo benina ; 
-fd)feifer brusič korálů. 

Storb koš. košík; (pCi odváieni 

rumu) korba 'n koš; zvěroI. ná
kolenice otok na noze 
(ll koní); ,taTo _ e-(j G:apitči!f3 
kalich hlavice; -arvclter ko· 
šíkář; _liogcn oblouk krej
zov:)'· -fabrH továrna, na 
košlk'v· -ffcď)ter košíkář; 
-fícdjte~ -ll.lIuculjiiull{cr ob
chodník košíkářským zbo
žím; -\Jcrfcďjt pl.etivo .. prou
těné, dllo pletene; -fJanMer 
o bchodník koši; -licufťfma
d,er hotovitel držadel n uch 
košů; -madjer košíkář; _~ 
u. 6cffcfffedjtet plet~~ ko~~ 
a, židlí; _Iu!lren ZbOZI kOS1-
kál ské; -Il.lat'cufaúdf to
várna, košíkál'ského zboží. 

stCl1'httIJe hrozinka. 
fOťÍutijiid)e i2::ii:tfenorbuuug 

sloupoví korintské. 
~od - ciď)c dub korkový, 

plut; -fabúf továrna korkl;li 
-fJOI6 korko vé dřevo; -fultlt
fdJui~ťr umělecký řezač kor
I,Ů; -maiď)hte k?rkova~ka, 
korkova 110. :óatkovacka, 
zátkova 1I0; -.).JfrolJfeíter$ctt~ 
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ger výrobce korkových zá
tek; -pfroj.lfeu·faódr továrna 
na korkové :óátky; -.).Jfro' 
pfcu-fdjrteiDcr řezač korko
vÝch zátek; -10f}le korkový 
p~dšev; -fto~íJe!,_ .. -itolJfd 
zátka korkova; -ltojJfcI-cr~ 
jeuger v)'robce korkov3'ch 
zútek; -tufcí deys.ka kork?" 
vá' _Itlllrcn ZbOZI korkove; , '.' -il.Hlrcufabn': tovarna na 
korkové zboží; -6ief}cr vy
tahovák, taháček na, zátky 
(spadne-li zátka do vnitl' láhve); V}7v rt
ka {při uzavřené láhvil. 

sto nt zrno; žito; _ ber 
9JCiilt3e zrno mince; i2::á)rot 
llllÍl _ ber 9Jlii113e stl-iž a z;rno 
mince; -l)anDe! obchod ži
tem' -IJiinDrer obchodník 
žitel~' -miiHcr dohazovač 
obilí, ~iž žita; -mel}! žitná 
mouka' -vrobe ukázka žita, 
ukázka' obilí; -diiferfiifer 
pilous (černý), filous; -fdjrot 
tluč obilní;- -teig těsto žit
né; -;ud'cr .c~kr zl~n~0;1.. 

fi:irncu zrmtr, drobltl; 15t, 
ic\le ._ ryby chebulí mámiti; 
gefl'rnt zrněný. 

~iirncr- bttrdjf djnittsjJretS 
průměrná cena zrní; -frit~Jt~ 
zrnité plodiny; -madt obllm 
trh; -ma» míra na zrnÍ. 

S'ť,h:pct' tělo, těleso; -bau 
vzrúst. složení těla; -be~ 
t'eďmung počítání tělesného 
obsahu; -bcfd)affenfJett sou
stava tělesná; -fot'lu tvar 
tělesa; -fiiugc délka těla j 
-fJii6re dutina tělesa; -llta17 
míra tělesná; míra prosto
rová n dutá n krychlová n 
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kostková; -fftafe trest na dech; -od opatrovna; I-· 
těle n tělesný j -tf)eU část flJieng nákladn}', drah)' j 
těla; -I.letfeijult!} úraz na -fvicHgfeit nákladnost, dra
těle, úraz tělesny. host; -;ins úrok ze strav-

forpedid) těleSll}', hmot- ného obchodu; -;oglhtg 
ný; _eZaá)c hmotná II těles- stravníkj -3L'gHnge f)a!ten mí tl 
ná véc; _c (§,ignuug 311 eL líe· stravníky. 
fi~en tělesně způsobilým býti foitfJar cenn}', drahý; 
k iemu. vzácn}'. 

Sfot'{.lcdid}fcit hmotnost. ~oftbadeit drahocenná 
stiirpCt1d)aft sbor, spolek, věc; drahocennost. 

kOrDorace. iOl1eu státi; okusiti; za-
st'ortll.1f)iic předák, čelný žiti, zakusiti; ba!.l fOlie! mir 

muž, přední výtečník ve \)ie! to mne stojí mnoho. 
vědě II v umění. ~oftClt náklady, útraty, vý-

~oiÓJer-ffcifd}aítfíage při- daje, vydání; anf _ na útra
rážka II dávka z košero- ty; _ tragen náklad vésti II 

váho masa; -ffeiidJc!Us· činiti, útraty nésti; e§ maá)! 
id}roicr vysekávač košero- \)ie[ _ stojí to mnoho; auf j-c 
vého masa; -tJ.Juritccr;cugcr _ unb ~efaf)r na jeho nákle,d 
v\'robce košerovÝch uzenek. a nebezpečí; bie _ in6egriffcn 
'fofď}ete ~aftfiid)e košerová i s útratami, útraty v to po-

hospodská kuchyně. čítaje; S. in alIe _ \)emrtf)eifen 
fofmctiidJe 'J(rtileí kosme- odsouditi koho k náhradě 

tické (krášlicí) prostředky; všech útrat; -u))íufHcrungs
_e 9JWte! prostí'edky kosme- llefd)eill výměr upravující 
tické, krášlící. náklady; -lluid}Iag pi'ed-
~ofm!)poHt světoobčan, chozí rozpočet II v}'počet 

kosmopolita. nákladů (výloh); -fmfltHmb 
~oft strava, stravování; náklad, výdaj, útraty; cl. 

jídlo; in _ miernol11l11cne G:íiec. i \dire mit groflem _unf\Dunbc 311 
ten cenné papíry vzaté do' lie\l.'erlf!erngen ge\neien něco by 
stravy; in _ ge~jeliene G'íiecten bylo bJ'rvalo lze provésti 
cenné papíry dané do stra- s velikým nákladem; -tltH,l. 
vy; -geller stravovatel, dluž- i1.Jeh:l výkaz II výčet výloh II 

ník pi'i stravnJ"ch obcho- útrat; -bcbcrhmg úhrada 
dech; _gen, stravné, plat za nákladů; -beHl'ag p.říspěvek 
stravu; -gcid)iifí stravní II na útraty; -bel'cd}nung = 
prolongační II reportní o b- _anfá)lug; -beftinutHmg sta
chod; -~,ut$ stravovna; novenÍ útrat; -bcftreituug 
-fiub stravník j -ndJmet zaplacení n vyrovnání útrat, 
stravník, stravovan8c. vě- náhrada útrat; -behag část
r'itel při stravných obcho- ka II v}'še útrat, vydání úhr-

nem; -erfaÍlf -critathmg ná
hrada nákladů II útrat II vv
dání; -criaijaU1tWuÓ} nárok 
na náhradu útrat; f-crjaJl
l-lffidHig povinný II zavázaný 
k náhradě útrat II platiti ú
traty; -etflJtll'ung úspora 
núkladů; f-fl'et zdarma: bez 
útrat; -íiquiblltiou účtování 
II výkaz II seznam útrat; -Ii. 
quibietuu!Js - geiud} žádost 
o upravelll útrat; -\.Jl'eis po
řizovací n nákupní cena; 
:-l-luttft útrat.>:" .. vydání (o něž 
Jde); G:nl1á)nbung Ulier beu 
_PU11ft rozhodnutí v příčině 
útrat; -red}uuug účet o vy
dáních; -tiiďCrlat; uRhrada 
nákladů; -j{.lruď} výrok o ú
tratách; -ftU1tme úhrn II 

~uma II výše r:ákladů; -uber
ld}(ag rozpocet útrat II vy
dání; -iiberfd}reituu!J pře
kročení nákladů; -heigu. 
tu.ug náhrada útrat; -\.Jet. 
mtttbenmg zmenšení útrat 
II nákladů; -\.J,cr,jdd;ui$ se
znam útrat n v,ýdajův; -bOr' 
mtfd}lag předběžnÝ roz
počet vydání II nikladů' 
-ÍJOtfdjuls záloha na útrat~ 
II náklady; -jufj.lrttd} při
H:nutí útrat. 

fiiftna} skvostnJ", draho
cenn<'; lahodný, chutn v. 

§totí) kal, bláto, ba:lmo; 
trus, vJ'·kal. 
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frad}eu praskati; obch, upad
nouti. 
~raft moc, platnost, síla; 

f- dle, z, mocí čeho; r_ m-s 
2(111te~ mocí svého úřadu; ť_ 
DeB ~efe~es dle zákona, mocí 
z~kona; f!anbige _ stálá síla; 
nnl Clllgef!rengter _ vší sílou' 
in _ 6lei6en zůst(áv)ati 
v platnosti II v moci, dále 
platiti; in _ ftef)enber mertrag 
sn:louva. platící II platná; 
a1113er _ treten pozbyti plat
nos ti; in _ trefen nabývati 
moci II platnosti, platnÝm se 
státi; ber 3af)luní}B6e[ef)1 triu 
aufier _ rozkaz platební po
z bývá platnosti; ben ,8aQlungB, 
!jeleI)! anfier _ ie~m zrušiti 
plate bní rozkaz; in _ letu 
platiti; iá) \Derbe alIes tL)UU, ilJa13 
mm-ll Shiiften ítef)t učiním, 
co mohu II seč isou mé síl,,' 
frijá)e Striifte faml11ell1zotaviti 
se; -auftrCltguug, -autJ.Jeu' 
~nm!J namáháni, úsili; -ma. 
fd}hte stroj hnaný pal'ní II 

vodní silou; -mcÍj!falJrH to
várna na ,škrob; -mcifer 
siloměr; -iibcrtraguug pře
vod (pi'enesení) síly. 

friiftig silný, mocný, ráz
ný; zdravý; int -rtm 'J(!ter jdn 
b),ti v nejlepších. letech' auf 
ba(l -fte co nejúsilněji, 'nej
důrazněji. 

!il'riiftigleit síla, ráznost. 
!il'ragClt límec. §totlje solivarna, varnice. 

!il'O!,CU - erscuger výrobce 
honní; -fabtU továrna na 
houně. 

Str. kl'. = krejcar; koruna. 
!il'raďJ poprask; úpadek. 

!il'rffg-fieht nosič, krakorec. 
~rafJe vrána; -ll - tlnge 

vraní oko. 
~taÍjlt jeřáb, skřipec; ko

houtek, pípa; -gefeife kolej 



734 ffram - ffranfen-

pro jeřáb; -geffeHe stojan II 

nosič jeřábu; -fiiule sloup 
jeřábu; -ll.lage válu," jeřabo
vitá n jeřábová. 

~mm drobný prodej, ob
chod po drobnu; -liubc tržní 
bonda: -fabcn krám; -madt 
výroční trh. 

Shiimcr kramář, kupec; 
-madt trh kramářsk{': -Wa~ 
gc váha obyčejná n kl:amář
skl\, n k;l'pecká (~le.i?h);._íi.Ja~ 
tC ZbOZ1 kramarske n kupe
cké. 

ffriimcrci kupectví, kra
máí'ství; -flcfugni$ opráv
nění, právo kramáře; -gc~ 
Il.lcrbc kramářství, živnost 
kramářská. 
~rammct jalovec. 
ffrťltlUncHH.logc! kvíčala. 
Sl'ramvc skoba, hák. 
~tiinlvd (vi, té, ffrcmvd-) 

bcfagflCltJcfJc tkaniny na my
kadla; -(Je{cgc, -bcidHag 
mykadla; -fabrH výroba 
škrabáků. 

~raml-Jf křeč; -aber 
městka. 

frltntlJfílaft křečovitý, šku
bavý, trhavý. 

~tltniď) jel·áb. 
trnut nemocný; cm ct. _ ídn 

stonati čim; _ \l'cri'en onemoc
něti; _ baf)in iied)cn nemoc
něti; ~_mcnntUg hlášení se 
nemOCl1}'"lTI. 

friinfcn uraziti koho, ublí
žiti komu; S. alt í-1' Ge)re _ na 
cti ubližovati n utrhati komu; 

3, Clll 1-11 Si'edjten _ zkracovati 
n rušiti práva čí. 

ffranfeu - auitaft nemoc-. 
nice; -attejt vysvědčení o ne
moci, stvrzení nemoci; -attf~ 
naÍ)mc přijímání nemocných; 
-attsll.leis vvkaz nemocnvch; 
-lici\.lcifet "stravovatel "nb-
mocn}'ch; -cafic nemocell
Rká pokladna; -caffabeitrii~ 
ge příspěvky do nemocenské 
pokladny: -eaffcngciet) zá
kon o nemocenských pokla(l
nách; -cai1cnid)ieMgeúdH 
smírčí n rozhodčí soud 
pokladen nemocensk.<'ch; 
-gelD nemocenské ; -gc~ 
jdJiďJtc lék. chorobopis, popis 
nemoci; -l}llftitaHolt zastáv·" 
ka pro nemocné; -fJatts ne
mocnice; -í)ems-fouD fond 
nemocniční; -lJa!ts-f(lltM!'lC~ 
bilr pi-rspěvek k nemocnič
nímu fondu, poplatek pro 
nemocniční fond; -f)aus
berpffcgsfof±cn l1bmocniční 
náklady ošetí'ovn cí; -roftcu 
náklad nemocenský; -):Iflcgc 
opatrování, ošetf'ování np,-
1110CI1)'ch; -Vflcgc - (tUftaH 
ústav k ošetřování nemoc
ných; -vflcgcr opatrovník 
nemocn}'ch; -ptctofo!! pro
tokol n seznam nemocných; 
-ra\.lí1od zpráva o nemoc
n}'ch; -fďJió)t směna cho
robní; -fvitaI nemocnice; 
-ftaltll stav nemocných; \1Je~ 
gen e-13 ilJ(ClGet1(ei!cen~ im _ftanÍlc 
ietl! b,ýti pro žaludeční nedL;h 
pacientem; -ftrmD -mlSll.lCt0 
v,ýkaz o stavu nemocn)'ch; 
-ihtÍJť síň pro nemocné; 
-ttiige~ nosič nemocl1}'ch; 
-trausport doprava nemoc-

ných; -ltutcrjtiiiluu9 pod
pora nemocn}'ch; -tttt!et'
ftii1)lmgsfoub fond na pod
poru nemocn}'ch ; -untcr~ 
ftiit;uugsucreht spolek ku 
podpoi'e nemocných; -bcr' 
dn spolek nemocenský n 

k ošetřování nemocn}'ch; 
_\.lctehtsagcttt agent n jed
nE-tel spolku k ošetřování 
nemocn}'ch; -bervflegsfojtcu 
náklad na léčení n ošeti'o
vam nemocn}'ch ; -ber~ 
.\.lfkgsreďJuuug účet za 0-
šetí'ování nemocných; -tlcr~ 
fefJc):Ifer))lic1trag pl'íspěvek 
na koně (povoz) pro zaopa
třování nemocných; -bet> 
fhf)cnmg pojišťování nemo
censké; -ucrfid)erungs-au
ftaU l1emocenská pojišťov
na; -betfid)cruugs - gelct} 
zákon o pojišťování 118mo
cenském; -uerfid)eruugs
foftenCtlllt} náhrada nákla
dů pojištění nemocenského; 
f-Í)ctfiďJCrltltgs·1.lfHdJtig pod
roben';' nemocenskému po
jištění, podléhající nemo
censké po.iistné povinnosti; 
-lJetforguug zaopati'ení pro 
případ nemoci ; ~\llagC1t~ 
falirif továrna na vozy pro 
nemocné i -íl.liirtcr ošetřo
vatel nemocných, opatrov
ník nemocných; -ltJiirtcl:Ílt 
opatrovnice nemocných i 
-ll.lllduug opatrování ne
mocn}'ch; -Iucjcn nemocen
ství; -3al)( počet nemoc
ných; -3ettd lístek nemo
cells];:". 

hnÍtfúnft chorobný, chor:}', 
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churavý; _e Gridjei11lll1g pn
znak, zjev chorobn3" 
~rattfÍ)eHs-lUdagc náklon

nost, náchylnost k nemoci i 
-ansfJHfe podpora nemo
censká; -IlUSlllctS y}'kaz ne
moci; -licfd)rei6uug popis 
nemoci; -banet trvání ne, 
moci; -erjd)ehtUug pi'íznak 
nemoci; -faU onemocněni; 
im _falIe oneulOcní-li kdo: 
-gciďJidJte popis nemoci; 
!-f)aHíer pro nemoci -Í)crb 
sídlo nemoci; -fojten útraty 
nemoci; -rojtcnlieitrag pří
spěvek za pi'Íčinou nemoci; 
-roftcnbctjidJenmg pojišťo
vání na útraty nemoci, po
jišťování nemocenskéi -jCug
uiS vysvědčení o nemoci; 
-6uitanb nemocnost, stav 
nenloci. 

ffrihtHiÓ}fctt churavost. 
~friiufun!1 urážka, pl-íko:h, 

úkor, ublížení, újma komu; 

3m _ bel3 0cf)1l1bller~ na pH
koří, na úkor dlužníku. 

ffraulen obranné věnce 
lanové. 

ffraltwet(t) jalovec. 
§l:i:mt3 věnec; ho,. (0CÍ)Cld)t_) 

věnec šachtový; "ov,. věnec, 
koruna; římsa; -fliid)e an! 
c-r ::rral!Tplatte spodek Emské 
desky okapní; -gefhns (S)CllljJt< 
gejhníe) hlavní hmsa; -(cifte 
krancovna, kranclovka; -ftiid 
ho,. skruž šachto\'ého vě.nce. 

fftan;c = stranjcn; -er3Cu~ 
ger v}'robce věnců. 

~riht6C[-lihtbCt vazRč vě
nečků; -hmflfci: družiěkn. 

fftalJfcn - biider koblihM. 
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~rapp - cj:tract cel. moře- stroj na kladení II vsazo
nový v:)'tažek; -fiirlicrei vání škrabákův. 
barvířství mOl'enou, barvír- frii~ig prašivý. 
na mořenou; -lad' lak mo- ~rauf C - mttl5C!,!cift tresť 
řenový; -miH)fc mlýn na z máty kadeřavé; -utin~e
mořenu (barvířskou); -rofa fraut máta kadeí·avá. 
červeií mořenováj -rotlj čer- ~riiuicf - bier kroužkové 
veií 111.ořenováj adj. mořenově pivo, kroužky, pivo v krouž
červený; -iiautpfc stupnik kách (v shdiu kvašení, .iež lla'í'vá 'e 

na mořenu. kroužky); -bHbuug tvoření se 
§trappe slav. krabolec. kroužků. kroužkování. 
~raj.lpclt stay. lupen kapu- ~riiufím -litcr kroužkové 

stov:)' (v gotickém slohu). piv.::, ~roužky;" ;giiljru.~g 
kvasem do krouzKu II krouz-

~raj;-bib:itc břbelec, hřbíl- kové. 
ko; -eifcu škrabák, škrabka, ~raut-eiiCtt kruhadlo zelí; 
škra bačka; -farb iitjl'Í) cu-fa- -"'obermadjct výrobce km~ 
.-. .. l* to~a'rna na !ikrabací 'J 
Vq< ' hadel; hotovitel kruhadel 
štětky (hřebla); -ll.liifdJel' vy- (ua zelí); -meilctfdJmiell ko
pírač soru. vář cetlíků; -fdJneibet~ km-

~túi~-frifdJcu tavení hut- hač zelí. 
ního soru; -mHbe zákožka ~l'iiuter-dgarrtttcu bylin
svrabová; -mul)fc mlýn na né cigarety; -f)a1tbeI obchod 
butní sor; -faull-MdJc popel bylinami; -!jihtlllet olJchod
z opilek II z ostmžek; -fd)mcI- ník bylinami; -1mmnfer 
5cr taviř hutního som; -Iued sběratel bylin, bylinář. 
hutní sor, úhrabky, úškrab- ~tral1)an povyk, výtržnost, 
ky; opilky, ostružky. rámus, hluk. 

§trat,c hřeblo, hrabačka. ~rej)~ rak', -t"íht"er lovec 
(" .. V· • b " "trat,c praslvma, svra. raků; -liiiuD!er obchodník 
~raiieU - auhielimajd)ine raky. 

stroj na napínání škrabáků; ~rebe1t5 nápojna, kreden" 
-balt!:l u. -Matter3ťugCt vý- ce; -teHct (zdobný) talíř 
robce škrabákových pasů a k podání; -tifdJ nálevna. 
desek; -fleidj{ag potah škra- fl'cbeU3ienm podávati ná-
báků; -fa!Jrif továrna k če- poje. 
sání vlny II vlnočesná; to- §trťibc-íl(~5ci'6ltlmg ozna
várna škrabáků; -fiil)tcr hor. čení, poznamenání křídou; 
poddozorce; -Leb cr kůže na -Ctóťugcr výrobce křídy; 
škrabáky; -mafdJhte stroj -gl.'ttfle křídový důl; -;u
škrabací n čechrací; -iňjfcif" fd)nciber pr'ikrajovač křídy. 
mnfď)htc stroj na broušení ~rCtél kraj, kruh; o bor; -fe 
škrahák{'n'; -fc~malňjhte ' ber j3'reiicf)iírie becren obvo" 
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. dl' (kruhy) výhradních ku- křížová závěs a n stežej, kří
tišť se kryjí, jsou si rovny; žová vzpěra; křížová obálka 
-abfdJuitt úsek kruhu, kru- n páska; unler _banb berienbele 
bová úseč; -ausfď}uitt v.í'- '13apiere papiry zaslané v kří. 
sek kruhu, kruhová v.}'seč; žové obálce n pásce; -baull. 
-bcgi.irbe krajský úřad; f-, feubung zásilka v křížové 
bchi.irblidJe ([ůmmif!1olt ko- obálce n pásce; -liau křížo
mise krajského Madu; -ge" vá stavba; -licére = ~\)ignon< 
tidJt krajsk.l' soud; -gcdďJts- éeere, @el66eere ;-bccrc1tc~tract 
abjltuet příruČ.í krajského výtažek ze řešetlaček; -!leť< 
soudu; -geridJt$ -!jof kraj- tett.j.lriipataiefalirif továrna 
ský sborový soud; -gc~ na přípravky z řešetlaček j 
ridJts-.j.1riifibcut předseda n -blumc st.v. kytka křížová j 
přednosta n president kraj- -vollClt podlaha. křížová; 
ského soudu; -gctidJt$-rai~ -liogclt klenutý luk křižov:)-', 
rada krajského soudu; -{auf klenutv pás úhlopříčnf' 
oběh; -rabbiner krajský -coutrofe cizí n letací k'o~ 
rabín; f-tttltb kruhovít:),; mise, křížová n cizí kon
t_runbe í8leiformCll kruhovité trola; -lIorube!.'rc řešetlač
olověné formy; -fiigcbcfiíiťl' ka; -feucr střelba křížová; 
majetník kružní pily, kruž- -ffo~ pl'ii)n.)' plast; -gau!,! 
nice; -fcgmeut úseč kruho- křižová chodba, ambit (v r:. 

vá, úsek kruhov~'. mánských kláštcfíeh); -geftiiuflc 
ťrcifen ho,. drobiti, rozdro- štolní kříž; -gell.JOUic kfe-

biti; kolovati, kroužiti. I nutí křížové; -gud = _oú< 
~rcmpeI- (v;, též ~tiim.j.lef-) [len; -ga~lt dvoucestný n kh· 

bcIc!leel'5cuger v:)'r'Jbce žový kohout; -~err křižov
obrub škrabákových; -bc" ník; -fos los kr'íže' rotl)e~ 
fegefabrif továrna obrub _lo~ los červeného' kříže' 
škrabákových; -crscuger 1':)'- -íHltmCht (sou)částh kříže: 
robce škrabáků; _- (= ~tiim< -pfaC]! vod. stav. lapač'" -pnult 
pd-)l1.l0ne rozčechraná vlna. žel. křižovatka; -fďJualicl 

v ~l'ett - OiiUbfCl' obchodník křivonoska.; -fpij; špic i 
krenem. -fteml-leI křížová stojka' 
~rcofot olej II dehet bu- -itcu!,!cf čnělka křížová; 

kov:),. • -ftotf (úd ®á)íid)lllng ÍJefl ®Ú)eit: 
~reptlt - mad)er výrobce r)olae~) dfev. hranice křížová 

krepinu. . kl'ižovka: -ftitd' ÍJer ®piritu~; 
~rcU5 kříž; ba(l _ aur e-e [eituug křížové hrdélko na 

,3ed)e fteďen opustiti důl; -ab- líhovém vedení; -flinr kří
~ltdJt křížový odduch; -baf)u žové dvMe; -uetliauÍI vazba 
křižovatka železniční; -baf. křížová (u zdi); -bcl'lJiir 
fen příčník, přičnice; -bauÍI kř'ížový výslech; -bediiut" 
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uumg křížové osazování na 
ozub, křížové zakampování; 
_weg křížová cesta j _weg< 
aubad)t pobožnost na cestě 
křížové; -ltleflfHftuug na
dání, nadace křížové cesty; 
f.wcifc křížem, na kříž, přes 
khž; -1J.Jod)e křížové dni, 
kbžov.ý týden; -6etd)CU (Un> 
terjcf)riít) Hížky; -5iigc! otěž 
a oprať kr'ížová. 

freujcu křížiti; fid) _ kN
žovati se. 
~rCU5Cr krejcar; křižák; 

ani gan3e _ auirunben zarov
nati na celé krejcary; -all< 
runlnmg zarovnání n za
okrouhlení krejcarové; 
_hrud)tf)cH zlomek krejca
ru; _fatcgo1'ic krejcarová 
(_ý) kategorie n druh; -1:0< 
{ouue sloupec pro krejcary; 
-ritď'!iiff c fur Jillof)ltt)atigfett5< 
3\Deďe krejcarové zádržky 
k dobročinným účelům; 
-6cid)CU (kr.) označení krej
carů, značka krejcarová; 
_50ncntartf pásmová sazba 
krejcarová. 

~tCU61Hld)cr ~)httterlaugc 
krenznachský louh matečn.v. 

~rclt6UUg = $1;reu31mnft; -s
fteUc ki'ižovatka. 

~tillllc v}'hon haťový. 
. f1'icgcu dostati; S. tiid)tig 
baran _ notně ohnouti koho j 

válčiti. 
~ri:cgs-llu{eHJe půjčka vá

lečná; '-ard)ii.l vojenský ar
chiv; _Ildifel člállek n před
pis vojenský II válečný; _hc< 
lIittfttific potře by voj enské 
n válečné; -bcfiitďjinttg oba-

va před válkou; _IHllHotf)cf 
bibliotéka vojenská; _Íltiiďc 
vojenský most; _ÍltUďcu> 
material ms>teriál II hmoty 
pro vojenské mosty; _l.iu1\> 
get rozpočet voj ensk}'; -com< 
min ariuts-uffiftettt asistent 
vojenského komisal'ství; 
-commifi iits- fteUuetttcfttng 
zastupování vojenského ko
misaí'e; _badcif)cn zápůjčka 
válečná; -oadcf)eusťI Íl liga· 
tlou obligace válečné zápůj
čky; _IH1UCt doba n trvání n 

čas války; -ilieuft služba ve 
válce; _botattousl.icttag su
ma válečné dotace: _cnt< 
idjiilliguug náhrada válečná; 
-cteiguiffe příběhy II události 
válečné; -cl'fod1ctuis vá
lečná potřeba; -etffiitnug 
prohlášení n vypovězení vál
ky; -faijršcugc válečná pla
vidla, válečné lodě; -fLottc 
loďstvo válečné; -fufl míra 
vále6ná, způsob válečný; auf 
-Tufl ieJ}en uvésti na míru vá
lečnou, na způsob válečný; 
-gebrand) potřeba válečná i 
zvyk n obyčej válečný; -gc< 
bitl' vojenský n válečný plat; 
_gefaugclter válečný zaja
tec; _~cdd)t vojenský soud; 
-gefd)td)te válečné dějiny, 
dějiny války; _gclUult vo
jenská moc; -f)afcu vojen
ský přístav; f-~etdid)efl ffiecf)t 
právo vojevůdcovské; -iaf}t 
válečný rok; _fumetall sou
druh z vojny, spolu vojín, 
spolubojovník i -mad)t moc 
válečná, moc branná; -ma
dne válečné námořnictvo i 

":'mathtc- {leamtc(ti úředník 
námořnictva voje;lského n 

vá~ečného; -marinc - caffe 
vOJe:;ská ni.ÍmoÍ'llí pokladna; 
-ntUfftcgc! opatření voj en· 
ské; _utclllttffe vále6ná 'me
d~il!e, ;á~~čn}' pa.mětní 'pe
mz; -muulter mUllstr vOJen
styí. n války; -mhtiftetium 
mll!lster~t:vo války II vojell
stVl; -l'thdjt povinnost vo
.iells~á;v ť-V.fíiď)tIg pov!uný 
k sluzb€ vOlen"ke n sluzbou 
'Vojenskou; "-vriiitathms-c!tt< 
Icif)c půj6ka na poskytování 
(clo(!.~vál;í) váleč!13'ch potřeb; 
-Vl'!tltatWlts-crlllti náhrada 
z~ 120~kytová13í (dodávání) 
valecnych potreb; náhrada 
za potřeby skýtané (dodá
vané) pro válku; -iltiijta' 
tiow~fťlltb fond pro poskv
tování (dodávání) válečn\'čh 
potřeb; -I.lt~iíftattťlu$ -forl.le> 
rtutí! vymáhání n požadování 
dodávek (výkonů) pro válku' 
-lJtiiitathnt$-obHgatiou zá: 
vazek ke sk:V'tání (dodávání) 
válečných potřeb; f-rcďJmďj 
dle práva vále6néllo II právem 
vá~ečn~-m; -tci crbcbottatIJ 
~oJensk~ ~á~oba; -fd)ubclt 
skoda valecl1a; -fd}abcu-ellt, 
fď,iíbigUllgS-qUittuug stvr
zenka na náhradu škody vá
lečné; -fd)abcu - i.lctgiituug 
náhrada 8kody válečné' 

7'iďJm~l.l!ati boji~tě; -fdJHfvo: 
Jenska n yaleCl;a loď; ~fd)ure 
skola vO.Jenska; -uufaU ne
hoda válečná; úraz ve válce: 
-bcrtrag smlouva vojenská: 
-bort vojsko; -bOtratf) zá: 
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~oba vojenská; -Iucjett vo
'len-tví, :,álečnictví; gemeht< 
1amť0 -\nelen společné vojen
ství n vál ečnictví' -5Cit vá
leř11 á doba; -5ItH:d ú6el '10-

. ,ll ','álevčn}T ; -~ltd)t 
v~Je~s~a ~a~~l1; -5ltf~rag 
v~le~n~ pnrazka; -5ltltunb 
vaJec;ny stav, stav války. 

ShttltlttCl' kril111', látka se 
zakrouceným. povrchem srst
natvnl. v 

~tilto(htelt-fabtH továrna 
na krinolinv. 

strippc žrab, jesle; vod. ,t.v. 

= Jtrió6e. ' 
~tiill.lťn - !icificu zv'r. kou

sání do jeslí; :"'beificr, -ua
gel' kůň hn'Tzajíci jesle' 
-geifetet kůň slintav"Í' (d~ 
jeslí); -betelU spolek {eslař-
ský. . 

~'frife, S'tdfi$ změna rozhod
ná, rozhodni' obrat; zmatek; 
knse. 
~titcthHt kriterium, roz

hodný znak, zdáštnost pod
statná. 

~l'Hif úvaha, posouzení, 
pooudek, kritika. 

ftiHfd) rozhodný; nesnad
ni', povážlivý, nebezpečny' 
soudný; kritický. . , 

ftitijtcrelt posuzovati. 
~tou-Ílo6tCt korunáč, ne

bozez korunkový; -{lol)ter-
~~6eltgel' v:)'ro bce kOl'uná
cu; -bad} krytba koruno
vitá; -gIas korunové sklo' 
-fJittCl' strážce koruny! 
-hmil korunní země; -!attM~ 
lmmnal'iltm sumární n úhrn-
11:)7 seznam z celé korunní 
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země; -ld;ett korunní léno; kůl'í s kHvým kolenem; f_' 
-Ieud)tet lustr; -in~in; ko- Hnig kÍ'Ívočárn}'; -o fen kr
runní princ; -Inad) - !ufl1!ie čák, nízká šachtová pec. 
p'í'ídavek korunní stráže; ~riimme křivost. 
-6euge nejhlavnější svědek. ~riimer - 6ud'er škrobový 

Shone koruna; koš; _ ÍJe03 cukr. 
~aietlbamme~ koruna hráze ~riimmultg zakřivení, za-
při stavové. klivenina, ohyb, koleno II 

~t(ltHm - bteite šířka ko- trouby. 
runy n vrcholn; les. šíl'ka 1 ~tappef mrzák neduži
koše; -goltllua!jnmg koru- i vec; nedochůdče;' -iI.lQím~ 
r.ová zlatá měna; -~oI6 am l:lad) strecha s kabl"incem. 
~e(Jr.e . záplava,; -:-f)ol; íl;l1 ~t'!tften-llHl1nug tvoření 
íBWCle11)úéf) zUavl; -fatcgOtlC se kw'J n strupu. 
druh korunový, kategorie ~t'iJOIi:tfj přímovec ]laso-
korunová; -(ltnClt řád ko- dělný. kryolit. 
runy (železné); _tťntc renta Sfil)'ffalÍ-falJt'if továrna na 
koc'unová: -t'cntetlusgfehf1s' krvstalv' -glas křišťálové 
3infen v~rovnávací úrokY sldo. kiišťál; ~,mafie krysta
~ent.l;' kořuno\'é; -tťtttc5i~' 10,vá' masa; -fo))acršcugct 
lcn uroky rentv korunove; vyrobce krvstalové sodv' 
-Hihi ~orun~;" -fvat živec' v krystalech; 
koru~ova mena; -Il.HU'CUCt6CUgCt výrobce 
oznac~ní korun, křišťálového z boží; -jUďCt 
runova, krystalovv cukr. 

ft~:tCU korunovati. ~tt)ftaffiiatiou krystali-
~tOmmg korunovace. sace, vyzrnění, vyhraněni. 

,Sťtťl\)f ,tav, krepna, zo bák ~tlJffamfatioíts - avl-Httat 
(Jednoduch}' stroj ku vsazo- přístroj krvsr,rJisační; 
vánI velk,ých kamenů); vole; -Il.HlifCt krvstal~vá voda' 
-ffeln kámen llárožní, klí- -ltJCtf krysťi:tlovna. ' 
novka; kámen s falcem; me- fCIJftafH11etclt krystalovati, 
chovka houbová. hraniti. . 
Sťrudfir - 'OiittMec o bchod- ~iibef kbelík, střez, dřez; 

ník krucifixy. hor, okov, hádě; -fad)f}ťlI3 
. Sťriiďc berla; hřeblo, ko- podpěrka tunového peřellí n 

plst, tunové podlahy v ležaté 
Sťt'iitfc! hor. hel'lice; -fiií/t'e!: šachtě; -ntad)'er vvrobce 

klíóník. kbelíků; Mezů; -ftrcďe spoj-
Sťtug džbán. ná střída mpzÍ dvěma vrát-
SťtUntm -Ijiilíetatbcit hor. kovými komíny; .tabaf kbe

ležmá havířská práce; -!lof~ líčkový šňupavý tabák (tabák 

rozpůrka; nášijní jho; -lnie ve ,,,táHnich kbelíČkách). 
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, Sťubiť vi, i.tul.iH; -maf1 míra neštovice kravská; -podcu-
kostková. impfattitaH ústav pro očko-

~ubi5icr vi, i.tul.iicier. váníkravskýmineštovicemi; 
~udjcu-biidet pekař ko- -podcu-impftmg očkován í 

láčů; -biiď'etgcluctlle ZIV- kravskými neštovicemi. 
nost pekaře koláčů; -l)iittn, Sťu'h{Ce) J' áma, šachta. 
let obchodník koláči: _laď 'J 
šelak. '~iil)l-aulage chladírna; 

Sl'iid)en - giithtCt kuchYI'í- -al.ivatat přístroj chladicí, 
ský zahradník; -geritílj ku- chladidlo, . stroj chladicí; 
chýňské nářadí n náčiní; -a%,%,aratefabtif továrna na 
_getiitl}el)ihd){er obchodník! chladicí přístroje; _bedcuo 

kuchyňským náčiním' -gc" aj.1pamt přístroj n talíře 
fd)itrí,iiuMer obchodnik ku- defiegmační, shušťovací; 
chyňským nádo bím; -ge' -bottid) chladicí káď, chlád
ttJiid)~ kuchyňská rostlina; nice; -tl}lhtnet chladnice, 
_utciltet kuchmistr, kuchař. válcový chladič; -cimet. 

~nd'ttď' kukačka, ' -fafs chladnice, chladicí sud 
Sl'ufe káď, kadečka, bečka. n kadečka; -fliid)c plocha 
Sl'iifCt bednář. chladicí n schlazovací; -ge' 
Sl'~tffCt-er5cuger v.~'robce fiif1 chladici nádoba; -ge' 

vaku. liigct (hořké) kaly (usa,ují " 

Sl'U!,!C! koule; -atlieitet ho- n' stokách v pivo,"r"h); -í)aus 
tovitel kulí; -lJfcl olovo z ku- chladírna; -fantntct chla
lek; -btaun kulovatá sněť dírna, stírka; -mafd)hte stroj 
(u obilí); f-feft neprostře- chladicí; -(Iren chladicí pec; 
(li te )lný i-geltliHlie kopule, _taum prostor chladicí, chla' 
báň; -gmljofen pec na žha- díl'l1a; _tOÍJttrouba chladivá, 
ve ní kulí; -raď lak v kOLl- ochlazovací; -fdjiff chladicí 
lích (a hlí~y a červeniho dr-eva) i stok, chladič, chladnice; 
_mul}!e hor. kulový mlýn: -fdliffbollím dno chladnice; 
-lpie! hra s kulemi'; -l.JclttH -ídJfaugc chl adicí hadice n 

zámyčka kulová; -~ieljet vy- roura; -ftod' chladicí stok; 
tahovák (kulí). chladič; -ftod',,(laid}tmgs-

~u~-llcmm\tlad)$ "I. palmo- vtototofí protokol o měření 
V'J7 vosk; -fjatldJiinil{ct ob- chladieího stoku; -ftrede 
chodník kravskými chlupy chladiC[ stí-ída; -teHCt talíř 

kravskou srstí; -ljaal~ltlii, defl.egm ační shuštovací 
fd)et vypěrač kmvských (líh.): tác chladicí (pidi -tOttltc 
chlupů; -!jiiHer kravař; chladnice; -l.JorúdJtung za
-l}au))[er obchodník kra- řízení chladivé, 0hladicí 
vami; -lebet kravská usně; _Itlamte vanová' chladnice 
_me{fctci mlékařství; -pode -Itlaffet chladicí voda 
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-tuaffcrablauf výtok chl a
didch vod. 

~ul)rcu-liau jámové dobý
v,i ní hnědého uhlí. 

~iil)rCt chladnice, chladič; 
chladidlo. 
~ljIuug$ - aV\.larat 

SťH~r-allllarat. 
~UfUtu5-~iiublcJ: obchod

ník kukuřicí; -maifdje zá
para kukuřičná; -itiide 
škrob kukuÍ'icový. 
~mm-fal;l;eU (ed)teJífarren 

mil Sl'aftm) kolečko. 
~iimmd-bJ:autltJeht kmín

ka; -fJiin~!eJ: ob~hod~ík km!
r.em; -ol kmmovy oleJ; 
-Ivaffer kmínka. 

fihumedid) nuzný, bídný. 
~ummd-madjeJ: hotovi tel 

chomoutů, sedlář. 
~um"f hor. patka. 
fuub známý, zjevný; _ge, 

Jím vy-, projeviti; jíd) _geJíen 
j~viti se, vycházeti na jevo; 
3-m el. _ geJím o mad)en o t'(mn 
oznámiti komu co, zpraviti koho 

o čem; _ ilJerben přijíti na jevo, 
ve známost vejíti, rozhlá
"iti se. 
~unll-gcbuug projev; o

svědčení; -madjtmg vyhlá
šení, vyhláška, návěští, ozná
mení; _ be~ Urtí)eiíe~ prohlá
šení rozsudku; _ Ilon 9JlhgHe, 
bem opovědění, ohlášení, 
oznámení členů; _maď)Ullg Učer 
\ta6atllleciaWt1ten vyhláška o 
tabákových specialitách; 
_mad)llllg ilJíer \taJíafllerít1ge vy
hláška o tabákových skla
dech; -mlldjuug$ad zpíiso b 
vyhlašovací; -mlldjuug$' 

fOJ:m způsob n forma vy
hlášení; -mlldjung$ílllteut 
vyhlašovací patent; -ma' 
djttttg$tafel tabule na vy
hlášky; -UutdjuttjJ$tag den 
vyhlášky n vyhlásení. 

funbbaJ: známý. 
fihtllbaJ: vypověditelný. 
~ltmbe (bie) zvěst, zpráva; 

(ber _) zákazník, odběratel; 
_ Ilon et ~a6m věděti o čem, 
zpraven býti o óem; 3-m _ Ilon 
er. geóen zpraviti koho o "m, 
oznámiti komu CO~ 

~uukleu-fJ:ei$ zákaznictvo, 
odběratelstvo. 

fmtklig znalý; betl ed;"ei. 
óml3 _ znalý písma; 3. iít beil 
~efen0 nnD 0d)reióen0 _ někdo 
umí čísti a psáti. 

~uuDigcJ: znalec. 
fiinkligcu vypověděti kohO 

n co komu. 

~u1tbigfcit ber ~allbe~íllra. 
d)en znalost řečí zemských. 

~iinbig1tltg výpověď; _ aull 
bem <lÍ)eallerrel)r v.<'pověď ze 
styku šekového; _ e-r ~orr, 
mad)t výpověď n vypovězení 
plné moci; _ bome1imen = 
Wnbigen. 

~iiltbigtmg$-fJlatt lístek 
výpovědní; -bfllufett blanket 
výpovědní; -Mid)d knížka 
výpovědní; -fdft čas k v.ý
povědi; -gcjudj žádost s vý
povědí n výpovědní; -J:cd)t 
právo vypovídací n (k) vý
povědi; -termiu lhíita vý
povědní; -tll.lt·be~IlU vý
hrada výpovědi; -~cit čas 
(k) výpovědi. 
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. ~uubfdjaft zákazníci, zá- řezavam prken); -butteJ:< 
kaznictvo, odběratelstvo; eJ:6eullCJ: v)"robce umělého 
vědomost, známost; _ cin' n stro.jeného másla; -buttcr' 
sieÍ!en pátrati, vyzvídati; fabl'if továrna na strojené 
(Urfunbe) list výuční, list za máslo; -!Juttcl.'idjmal; umělé 
vyučenou; -$-biettit (hn máslo přepuštěné; -Dettfmll{ 
.\hiege) služba vyzvědačská pomník n památník uměle
(ye vále,); -$-DtCltftan{citttttg ckÝi _DJ:edj$!er uměl( eck)ý 
návod k vyzvědačské službě. soustružník; -lltuďerei umě-

~uuklidjltfter vyzvědač, lecká tiskárna; -klihtger' 
zvěd. fabdf továrna na umělé 

fiiuftig př'íští, budoucí; adv. hnojivo; -bihtgcJ:bihtMeJ: ob· 
příště, blldoucně; _e !ffioď)e chodník umělým hnojivem; 
s neděle; _e~ (111icf)fte0) 3a9r na -eJ:MJicficJ: 1ll11ěleck~' slévač 
přesrok; -fjÍ1t budoucně, kovu; -fiiJ:ber umělecký 
příště j malí _f)in fíet\l genau barvíř; -feklerlt' ll. tHumen-
31t Jíeacf)ten ift čehož příště eJ:&cuger v)'robce umělých 
budiž vždy přesně dbáno. per akvětinj f-fCdtg obratný, 

stuuft umění; pestov.ý stav zručn}'; -feuerluctfCJ: umě
n stávek; hor. pumpy, dúlní lecký' ohňostrůjcei -fJ:cttnbc
vodárna, odvodňovací stroj; gefefffdjaft společnost pH-
6iíbel1te stiinfte vvtvarná umě· tel umění; --futteJ: umělá 
ní; -afabemľé umělecká pícei_fnttcrbauumělépěsto
akademie, akadem.ie umění; vání píce; -giiJ:tneJ: umě-
-arbeit práce, lecký zahradník; -gegCtt' 
umělecké -arbciter fianll věc umělecká, umě-
dělník u pU~1pO- lecký předmět; -gebdmui$ 
vadel; -au~bt:uď naze v tajnost umění n vědy; -gc' 
umělecký technický; l1ihtge pumpová n násosní 
-ItU$ftc[fultg "mělecká vý- tabadla; -getddic stroj; 
stava; -!Jiiďer uměleck)' -gCIUcrÍlC průmysl umě
pekař; -bafaHcJ:5cttger vý-' lecký; umělecká živnost; 
robce umělého čediče; -bau. _gell.leJ:bemufcumumělecko
ten (alt ~traBen) umělé stavby průmyslové museum; -!JC' 
(na silnicích n cestách); -bc' !ueJ:befdJufe umělecká prů
hmkl nález znaleckv; -be> myslová škola; -getuedie' 
hihlle úřad umělecký; -Mu· tJ:cibenDe živnostník umě
ntCltťt6CUgCr v}'robce umě- leck)'; -getucrbcl.Jcteht umě
lých květin; -l1htmel1~iittb. leck}' spolek průmyslový; 
rCJ: obchodník uměl<'mi kvě· f-geluCtbUÓJCt @e[\ťI1ftallb věc 
tínami; -bhUllettfaÚm salo11 n předmět un1.ělecko-prů
s umělými květinami; -brctt, myslová(ý); -gC5eug vodní 
fiigc umělecká pila (na roz- stroj, horní lmmpovadlo; 
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-giefier umělecký slevač; sbírka, sbírka uměleckých 
-guf$ slé~ání u:ně~e:ké; od

v
" předmětů; -fdjfoffer umě. 

slitek umelecky; htma ume· lecký zámečník: -fdjmal3 
lecká; -liaubcf obchod s ll' umělé (přepuštěné) máslo; 
měleckými předměty" výrob. -fdjmafset5euguug výroba 
kv' _liihtMerobchodníkumě.: unl61ého másla; -fd}utť7er 
le'c'k.$' n uměleck.ými pi'ed·' umělecký řezbář; -idju(e 
měty; -f)auMuug obchod škola umělecká; -ifeiger do. 
umělecký n uměleck}'mi zorce důlních strojů; -iteht. 
předměty; -{jefe uměl~ n et5cuger výrobce strojeného 
stro.i ené kvasnice, holovlCe; kamene; -itehtmafi Mt!eu" 
-f)CfcraótH to\'árna. na stn;. gel.' v.~robce_ u;:nělé ma~y k~. 
jené kvasnice; -!)erenbeťCt·. menne ; -J!CUtIl.latClttaóttf 
hmg příprava umělých "! továrna na umělé kamenné 
st.roJených kvasnic; -hefen· zboží; -ftiderci uměl(eck)é 
gefitfie 'nádob," (kadečl':y) na . vyšívá~!; -ft~dfC!J:tI,e ,šk,?l,a 
umělé n stroJ,me kvasnice; pro ume,(eck)e vyslvalll: -lh. 
-tubnl1ric uméleck{' pdl, J,.lcnbtum nadace pro umělce i 
mysl' -htftitut ull1ě:eck\': -ftoj.lj.ler umělecký zašívač; 
ústa,:' -fttter ulllěleck~' -itrafie umělá silnice; -htmpf 
tmelat; -fOtb· u. !Hofjrfíed). llásosuí žumpa n touně; 

uměleeké pletení košl! -t~eeiotte druh umělého 
a ; -fcbcrfaúrH to· čaje; -tijdjíec umělecký 
várna na umělé kůže; -Ic· truhlář; -toJ.lfer uměleck,)' 
bcr;uridltcr pi·jpravovač hrnč,íJ:'; -bercht uměleck}', 
umělé lo"l2e; -ntufer umě· krasoumný spolek; -bet'. 
leck}' malíř; -,marmor,cr· ftiiuhiger znalec; _\.'erftanbiner 
;euger v')'l'obce 11ll1ěiéllO lm S!oltomíefad)e znalec hospo
mramoru; f-miifiig umě· dai'enÍ; _berftiinbiger lm Zd)rei6, 
lecký(y); -mii6Híefii;c!' ma- fad)~ l~nale~ písma; -I!?~lien 
jitel uměleckélD ml:)'na; umEle plastve n VOStll1y; 
-miifJfc uměleckJ' mlýn; -\UdU umělé n strojené víno; 
-objcd pí-edmět umělec k)' ; -ítlchtócrdtung pj"iprava 
-lir zl!uštěn:)' olej; -pffaftel~· umělého vína; -ll.lchtfabriť 
cc6cuger v.ýrobce .umělé tov~rna _ na" umělé ,=í~o; 
dlažby; -prollud v.vrobek -iuemgejcJ7 zal,on o umelem 
umělecký; -j.ll.'ofeffhm umě· B připravovaném vině; 
lecké DovolúnÍ; -rclter umě· -l1.Jdnf)iinhlcr obchodník 
leckť' 'jezdec, krasojezdec; umělým vínem; -Il.lerf dUo 
-fa~' šachtový násos, šach· umělecké; -1l.J(lffe umělá 
tová pumpa; -fdhtdjt vodní vlna; -IUoffCCl'5eugCt; vf" 
šachta n jáma; -fd)ati po· robce umělé vlny; -1l.JolIc. 
klad uměleck:)'; umělecká Í}ihthíer obchodník umělou 

vlnou; -woUcfpinnerci přá· 
delna umělé vlnv: -l1.Joffe' 
weberei tkalcovl1~ umělé 
vlny' -IUofI.!larn příze z umě· 
lé vl~Yi -5ill)ueer;eu1Jer vý
robce umělých zubu. 

stiiltifíer umělec; -ge
noffcuJdjaft s12 o]ečenvstvoo umelcu; -l)aU$ dum un:;elcu. 

fiiujtHdj umělý, stroJený; 
_e~ @ofi) nepravé zlato; _e 
5Sfumelt um,ělé, dělané kvě· 
tinv' _cr lllein umělé víno. 

~liíle káď (barvíi'ská). 
~iij)ett·j.ll'iipa1:at ind,Ycho. 

vé přípravky n preparaty. 
stuj.lfer měď; l1'lěděné pe

níze: -aiifiiHe strusky mě
děné': -ltbCl' mědná žíla; 
~arbéit (čistá) medná n mě
ďová prúce; -ajdje měďový 
popel, okuje mědné; -tierl1' 
batt dolování na měď, dobý' 
vání mědných " měďových 
rud; -liergiiJerf měďový d~l, 
mědné hory; -ťÍJíorii:l chlond 
mědnatý· -bl.'aíjt měděný 
drát; ":b~aÍ}t5ielJer vytahĎ. 
vač měděného drátu; _lll'Uď 
mědi tisk ; -llrltrl'j.Hlj.lietfafltH 
továl'lla na měditiskový pa· 
pír; -hntďcl.' měditiskařj 
-lltud'erfd)ll.lih5e mědit;skař
ská čerň, frankfurtská čerň; 
-er6 mědná ruda; -cr3gaug 
mědná žíla; -e1'5grutie = 
_6erg\,lcrf; -far!lclt měďové 
barvy; '-fcHe měďové n 

mědné opilky; -fdfdjcn 
proživení černé mědi; -galtg 
mědná žíla; -gluf)erb spěln,)' 
hrn na černou měď, hrn 
k spělení černé mědi; -gar' 
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madjeu spělení mědi; -gar' 
jdjladc spělá mědná truska; 
-gel)art mědnatost; -í!db 
měděné peníze, měďaky; 
-gťfdjhr měděná nádob~l 
měděnice; měděné nádob1; 
-gefdjirr6ihtbIer obchodník 
měděným nádobím; -gl> 
luiltltltng vyrábění mědi; 
-grattttHetofeu pec. na }r. 
ně ní mědi; -lJaftigfett T~1 ed, 
natost; -l)ammer kovan1a 
na měď, měďárna; _lillmmer' 
fd)!ag okuje mědné; -TJ,mn. 
mer· !t. ID.htf6ítlerf kovarnll. 
a válcovna na měď; -f)iiit~r~r 
obchodník mědí; -htbmítte 
prumysl m,ěďahíký; _ -lJiittc 
mědná huť; -haule ~lla 
břidličná s mědí; -falU!' 
Il)azurit (druh mal~Chitu:; -r~f!ic~ 
rutig slitina medna, slltll1a 
z niědi a jil1)'ch kovů; ~rjj, 
Juug roztok mědi i -mad!e~t 
tavení na černou med'; 
-ntihtj' iíJftem soustava

v 
n 

systém mědných penez; 
-inlhW: měděný peníz; -orlJh 
kysličník mědnat\'; jd)roefel. 
íaure~ _OP)i) s[~'an" m~~~n~t,1', 
skalice modra; -ranmter· 
ofeu přečišťovací pec na 
měď' -faigcru cezení" pro· 
cezo~ání stříbhté mědi; 
-faI5Wfuttg roztok soli měd, 
naté: -fdjčíhemiht3e drobné 
pení~e měděné; -idHCfCl' 
mědná bl-idlice; -idjmeI3· 
~iitte mě~n~ }1Uť; :fd)mi,~tl 
kotlM, medel1lk, med(e)nar; 
-icOmiebcljtuthlUcd řemeslo 
kotlMské n mědnářské, měd
nár·s tví; -1 djmiebítlcdftiitte 
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dílna kotlářská n mědnář
ská ; fHberg1ans měděk 
stříbřitý; -lpleif1ofen spělná 
pec na měď; -ftedjer mědi
rytec; -ftedjeret,-ftedjeduuft 
mědirytectví; -fteht mědl1}' 
lech; -ffidj mědirytina j 
-itidjefJiiunler obchodník 
mědirytinami; -lulvl)at sí
ran mědnat}', skalice modrá; 
-I.lergifttmg otrava mědí; 
-l.litrioíet3-ťuget výrobce 
skalice mědné n modré; 
-\.lHrioffabtiť továrna na 
modrou n mědnou sk9lici; 
-luaI6e měděný válec; -wal;' 
lued válcovna na měď; -Iua' 
reufabtif továrna mědného 
zboží; -waifer (= (gijťlt. 
bUdo!) zelená skalice; -wed 
měďárna, mědný závod; 
-5iiubljiitdjcu mosazné zá
palky ručničnÍ. 

Sfu.\)o{-ofcu kupolná pec, 
kupolna. 

Shtí've ber D)caijd)colonne ko
pulka na sloupci záparovém. 

SřuvlJeI kopule, báň; opas
nik, opa8ný řemen; _ aUlU 

(ginf)iingen ber eeiteuge\1Jel)re 
opasný řemen závěsný; 
0ii6elf_ opasl1ík šavlový; 
-gcluim.ic klenutí báňovité, 
klenba kupolovitá; -muffc 
spoj hrdélková; -tll um ku
pole; -riemeu opasník, 
opasný řemen; -ftcmge žel. 

spojovací bidlo; -ll.lcib ku
plíi'ka. 

SřulJíleíci kuplířství. 
fuPVeht spojiti; kupiti; 

kuplovati. 

Sřupj;leluug spojka, spinka, 
spojení; @aóe{_ vidlicové spo
jení; _ (óet 0iiulen) st.v. sku
penost (vazba); -$-btudj 
(žel,,".) lom spínky; _$-\.lOt< 
tidjtungcu zařízení spínací. 

SřUílí'lcr kuplíř; svodník; 
-iu kuplířka. 

Sřur-fiitit kurnrst, kníže 
volitel; -JinÍ) přijaté dítě. 

Sfiitll1$ kyrys, pancíř, 
krunýř, brnění. 

Sfiiraffier kyrysník. 
SfUtbe( klika, klička; -atm 

raménko kliky; -ad}fe osa 
kliky, hřídel kliky; -htOVf 
knoflík na klice; -lttCďJiHtHI. 
ttttt$ klikové zařízení, kli
kový mechanismns. 

~iitbi~ dýně j tykev, turek; 
-lent tykvové n dýňové 
jádro. 
~Ut$ .i, COUl'S a Curs. 
Sřiiriď)uet kožešník; -ge· 

luerbe živnost kožešnická; 
_" u. SfIlj.Jj.Jettluad}er kožešník 
a čepičkář ; -ll.Htreufabtii 
továrna na kožešnické zboží; 
-lUareuljiiuMct obchodník 
kožešinovým zbožím. 

Sřurbe křivka. 
fUr5 krátký; ficí) -infim 

krátce, dručně se vyjádřiti, 
krátce podati co; _e~ @5tt[· 
jcí)tudtjm pomlčení; jeH _mt 
od nedávna; in _cm brzy, 
v krátce, za krátko, co ne
vidět; bor _cm před nedáv
nem, nedávno; cin _er lilled)jeI 
směnka na krátký čas; _e 
\licí)! krátká splatnost, krátka 
do ba (splatnosti); _gefají3t krát
ký, stručný; bel et. _ hlmmm 

·špatně pochoditi pH č'm; _C 
lillare krá tk é z boží; im _m 
lillege ertf)eHter '2Illftrag příkaz 
udělený krátkou cestou; 
motjlid)jt _e ~ntfentuttg co 
možno nejmenší vzdálenost; 
_1mb 6iinbig krátce a stručně. 

~ur5-ljerb hor. krátký smet
ník; -lJof~ krátké n polenové 
dříví; -lJoC5f{ijf1en plavení 
polenového dříví; -fJoI5tiefe 
smyk n plaz na krátké dříví; 
f-ffiiftig hor. krátkoštěpný; 
-fd}reili-jl)ftent soustava 
krátkopisná; -ware drobné 
zboží; 5;liinbler mít ol.'tijd)en 
_\1Jaren obchodník drobným 
optickým zbožím; -Iuareu" 
l)ňubfer obchodník drobným 
zbožím. 

Sřiiqe krátkost; stručnost i 
ber _ \1Jctjen pro stručnost, ze 
stručnosti. 

fiit~eu krátiti; ,3. um cl. _ 
skrátiti, připraviti koho oč; bie 
5;laare _ srst ostřihati. 

Sfiit~et·tuadjťn (s)krácení. 
fiir;Hdj nedávno. 
Sfiife{-wtu)) smršť (vodní 

tl vzdušní). 
Sfiiite pobřeží, bl'eh moř

ský, přímoří. 
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Sfiifteu-bamí'fcr pobřežní 
parník; -fafJrer pobřežní 
plavec; -fllÍ)tt pobřežní 
plavba; -fiicl)erei rybářství 
pobřežní; -fluf$ řeka po
břežní (pomořská); -fdjíff. 
fal}d plavba pobřežní; -bet' 
fel}t doprava pobřežní, ob
chod pobřežní. 
Sřuieetagummi kuteera 

(klej z rostliny Bombax gos
sypium). 

Sřutfdjen-madjer kočárník. 
Sřutfd}er kOČÍ, vozka. 
Sřutte hor. stoka. 
SřutteHledreiuiger čistič 

drštek; -l}of jatky. 
futten rozkutati, prohle

dati, probrati haldu n odval. 
Sfu~ kukus, kuks, podíl na 

dolu n důlní n horní, tříza; 
-~eimfaguug vzdání se kuk
su, -ht~alier majetník důlní
ho podílu; -ftiilt~rer,-í'adie' 
rer dohazovač n dohodce důl
ních podílů; -fd}ein list(ina) 
na kuks n na důlní podíl; list 
tříznl; -fdjid)t směna n šichta 
dvanáctihodinná. 

Sřlt~eu-fauf koupě kuksů 
tl horních podílů. 

SřljriUi3euj ď)rift kyrilice; 
cyrilice, cyrilllké písmo. 
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